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چاى مانده نخورید!عذرخواهى وزیر نیرو از کشاورزان اصفهانى«سلمان» 100 درصد در «نون. خ 4» هستچند شهر کشور قرمز است؟ فغانى:  مجیدى اطالعاتش را به روز کند سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

اگر زیاد قرص
مى خورید منتظر 

5 بیمارى باشید
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ماجراى
 استعفاى شهردار 

شاهین شهر

اینکه بعضى از دارو ها نیاز به نسخه و تجویز پزشک 
دارند، به این معنا نیست که استفاده زیاد آن ها هیچ 
آسیبى به بدن وارد نمى کند. طبق مطالعات انجام 

شده، عوارض جانبى مربوط به مکمل ها در صورت 
مصرف زیاد خودش را نشان مى دهد...

مسعود عارفیان، شهردار ســابق شاهین شهر با 
بیان اینکه قادر به ادامه مســیر خدمت به شهر و 
شهروندان شاهین شهر در جایگاه شهردار نیستم 
از سمت خود استعفا داد و شوراى شهر نیز آن را 

پذیرفت.  
على صالحــى رئیس شــوراى اســالمى این 
 شهرستان علت استعفاى مسعود عارفیان شهردار 
شاهین شهر را شــغل جدید عارفیان بیان کرد و 
افزود: شهردار شاهین شهر علت استعفاى خود 
را پیدا کردن شــغل جدید در تهران عنوان کرده 
است. وى در پاسخ به اینکه چرا اتفاقات گذشته 

باید در این دوره شورا...

آلودگى هوا نفس ها را به شماره انداختآلودگى هوا نفس ها را به شماره انداخت
وضعیت قرمز در اصفهانوضعیت قرمز در اصفهان
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در این طرح هر شهروند مى تواند پس از ثبت نام و دریافت کد رهگیرى، اقالم خود را حداکثر در 24 ساعت تحویل بگیرد

زننده گل ذوب آهن برابر شهرخودرو:

دیدم جایگیرى گلر اشتباه است 
شوت زدم

هافبک هجومى ذوب آهن در مورد گلى که در برابر شــهرخودرو به 
ثمر رساند گفت: یک لحظه دیدم جایگیرى گلر حریف اشتباه است و 

فرصت شوتزنى دارم، توپ را مستقیم وارد دروازه کردم.
تیم فوتبال ذوب آهن موفق شد...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

مردم اصفهان با 
چهارمحال، یزد
 و خوزستان 
مشکلى ندارند

فریاد اصفهان را «ایران» شنید
بررسى صفحات اول روزنامه هاى دیروز کشور در پوشش خبر تجمع روز جمعه هزاران اصفهانى در بستر زاینده رود
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رئیس کمیسیون اقتصادى مجلس رئیس کمیسیون اقتصادى مجلس 
تشریح کرد؛تشریح کرد؛

ارز ارز 42004200 تومانى تومانى
ظاهراً ظاهراً 

ماندنى استماندنى است

نماینده مهاباد توضیح مى دهد؛نماینده مهاباد توضیح مى دهد؛

سرانجام سرانجام 
طرح مجلسطرح مجلس

 براى استخدام  براى استخدام 
در آموزش ودر آموزش و

 پرورش پرورش

4

شایعه هایى که سال ها شایعه هایى که سال ها 
یک بازیگر را آزار داد

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در نظر دارد نسبت به خرید خدمات تخصصى 
(آموزش هاى عملى و کارگاهى به شیوه برون سپارى شاخه کاردانش) مورد نیاز مناطق و 
نواحى خود از طریق برگزارى فرآیند مناقصه عمومى یک مرحله اى با شرایط عنوان شده 
در اسناد فراخوان اقدام نماید لذا اشخاص حقیقى/ حقوقى واجد شرایط مى توانند جهت 
دریافت اسناد و شرایط مناقصه تا تاریخ 1400/09/04 از طریق درگاه سامانه تدارکات 

الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند. 
نوع تضمین: ضمانت نامه بانکى / فیش بانکى 

مبلغ تضمین: متناسب با گروه هاى تعریف شــده متفاوت بوده که در اسناد هر گروه به 
صورت مجزا قید گردیده است. 

آدرس مناقصه گزار: اصفهان، میدان امام حســین(ع)، خیابان باغ گلدســته، بلوار 
هشت بهشت 

فراخوان مناقصه عمومى
 یک مرحله اى

نوبت دومنوبت دوم

م.الف:1225795

اداره کل آموزش وپرورش استان اصفهان

شرکت شهرکهاي صنعتی استان اصفهان تصمیم دارد براي جذب مشاوران توانمند و با سابقه براي مرکز خدمات 
فناوري و کسب وکار اصفهان در حوزه هاي:

1- امور حقوقی/سیاست گذاري
2- عارضه یابی و بهینه سازي سیستم ها

3- توسعه نظام مدیریت
4- سرمایه گذاري و تأمین مالی

5- بازاریابی و بازرگانی
6- فناوري اطالعات

7- توسعه محصول و فناوري
8- زیرساخت

9- تأمین  ورودي و مواد اولیه
10-آماده سازي بنگاه ها براي ورود به صنعت4

جهت ارائه خدمات مشــاوره به واحدهاي صنعتی کوچک و متوســط اقــدام نماید.متقاضیان می توانند 
درخواســت هاي خود را طی نامه رســمی همراه با مســتندات تکمیلی حداکثر تا مورخ1400/09/15 به

 آدرس: Techpark1395@gmail.com بارگذاري نمایند.
تلفن تماس  2647300 031 داخلی 455

فراخوان براي جذب مشاور کسب و کار

م.الف:1227340

شرکت شهرکهاي صنعتی استان اصفهان

معاون برنامه ریزى و فناورى اطالعات بانک توسعه تعاون مدل اعتبارسنجى تعاون را 
همسو با سیاست هاى بانک مرکزى مطرح نمود.

ایرج شــیخ زاده با اشاره به سیاســت و چشــم انداز کالن نظام بانکى کشور در زمینه 
اعتبارسنجى اظهار داشت: پرداخت تســهیالت و تامین مالى بنگاه هاى کسب وکار از 

کلیدى ترین فعالیت هاى نظام بانکى و بانک توسعه تعاون محسوب مى شود .
وى افزود: با توجه به سیاســت هاى بانک مرکزى در حمایت از تولید و رونق کســب 
و کارهاى دانش بنیان، در نظام بانکى رقابت و اهتمــام مضاعفى براى حمایت مالى 
و پرداخت تسهیالت به مشتریان بانکى شکل گرفته اســت که مى تواند زمینه هاى 

شکوفایى و پیشرفت کشور را فراهم سازد.

معاون برنامه ریــزى و فناورى اطالعات بانک توســعه تعاون با اشــاره به الگوهاى 
اعتبارسنجى مشتریان در کشــورهاى موفق گفت: صنعت بانکدارى از وثیقه محورى 
به اعتبار مشترى در حال تحول است که مدل مناســبى براى نظام بانکى کشور قابل 

دستیابى است.
وى تصریح نمود: در این زمینه در ســطح ملى و از ســوى رییــس کل بانک مرکزى 
جمهورى اسالمى ایران گفتمان  اقتصادى و کالن در حال شکل گیرى و گفت و شنود 

مى باشد که مى تواند زمینه تحقق این موضوع را با شتاب بیشترى فراهم سازد.
شیخ زاده گفت: توسعه فرهنگ اعتبارسنجى در نظام بانکى و هموارسازى زمینه قانونى 
و زیرساختى آن بسیار مهم است که بانک توسعه تعاون نیز آماده پیشبرد اعتبارسنجى در 

مشتریان بانک به ویژه تعاونگران است.
معاون برنامه ریزى و فنــاورى اطالعات بانک توســعه تعاون با طــرح ایده «مدل 
اعتبارسنجى تعاون» بیان کرد: اعتبارســنجى تعاونگران در سطح ملى به عنوان یک 
مساله جدى مطرح مى باشــد که در صورت تحقق، زمینه مدیریت هدفمند تسهیالت 

بانکى متناسب با ظرفیت اعتبارى تعاونگران را فراهم خواهد ساخت.
وى گفت: در صورت طراحى و بکارگیرى «مدل اعتبار سنجى تعاون»، جامعه تعاونگران 
از یک پایگاه و مرجع قابل اعتماد اعتبارســنجى برخوردار خواهد شد که قدرت برنامه 
ریزى و مدیریت مضاعفى به سیاستگذاران عرصه تعاون کشور و بانکداران براى ارایه 

تسهیالت به تعاونگران و سایر مشتریان بانکى مى دهد.
وى تبیین نمود: در «مدل اعتبارسنجى تعاون»، ظرفیت و رتبه اعتبارى همه تعاونگران 
احصاء و بعنوان یک ســامانه و پایگاه اطالعاتى کارآمد و قابــل اعتماد، زمینه تحقق 
سیاست جایگزینى اعتبار مشترى با وثیقه در اقتصاد تعاونى را فراهم و به گسترش سهم 

تعاونگران از اقتصاد ملى کمک شایانى مى نماید.

تبیین مدل اعتبارسنجى تعاون در بانک توسعه تعاون
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با نهایت تأثر و تأسف مصیبت وارده را به جنابعالى وخانواده 

محترم تسلیت و تعزیت عرض نموده، از درگاه خداوند 

ســبحان براى آن مرحوم غفران و رحمت و براى شما  و 

عموم بازماندگان صبر و شکیبایى مسئلت مى نمایم.

جناب آقاى محسن رنجبر
معاونت محترم مالى و اقتصادى شهردارى اصفهان

ایرج ناظمى - روزنامه نصف جهان

یک اتریشىیک اتریشى
 رکورددار کلین شیت رکورددار کلین شیت
 در لیگ بیست و یکم در لیگ بیست و یکم

فروش اینترنتى مرغ و تخم مرغ در اصفهان 
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دیروز روز اصفهان در مطبوعات کشور بود. از آن روزهایى 
که نشریات «چپ» و «راست» جناح بندى هاى مرسوم را 
کنار گذاشتند و با یک نگاه مشترك به اصفهان پرداختند.

تجمع روز جمعه هزاران اصفهانى در حمایت از کشاورزانى 
که بیش از دو هفته است در بستر خشک زاینده رود اتراق 
کرده و خواستار جارى شــدن آب در زاینده رود هستند، 
روزنامه هاى روز شــنبه را وا داشــت تا خواسته آنها را با 
برجسته ترین تیترها و عکس ها در صفحات نخست خود 

منعکس کنند. 
دیروز صفحه اول بیشتر روزنامه هاى کشور، چه دولتى 
و چه خصوصى، در اختیار اصفهان و متعلق به اصفهان و 

منعکس کننده نداى مظلومیت زاینده رود بود.

دنیاى اقتصاد
«مطالبه احیاى زاینده رود»، تصویر صفحه اول مهمترین 
روزنامه اقتصادى کشور در روز شنبه بود. گزارش دنیاى 
اقتصاد شرح ماوقع خشک شدن مهمترین رودخانه فالت 
مرکزى کشور و روایت جدیدترین اقدام دولت در حل این 

مشکل بود:
«اعتراض مردم اصفهان به بى   آبى زاینده   رود، اقدام رسمى 
دولت را در پى داشت. معاون اول رئیس   جمهور در واکنش 
به تجمع چندهزار نفرى مردم اصفهان و کشاورزان این 
استان اعالم کرد که به وزراى نیرو و جهادکشاورزى دستور 
داده در اسرع وقت، به حل مشکل آبریز زاینده   رود در هر سه 
استان اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیارى اقدام کنند.»

همشهرى
روزنامه شهردارى تهران که حاال چند ماهى است در اختیار 
اصولگرایان قرار گرفته، به این سئوال پاسخ داده است که 
«چه شد جمعیتى انبوه از مردم اصفهان براى تأمین حقابه 
این رودخانه یکصدا شــدند؟» این روزنامه گزارشش را 
اینطور آغاز کرده است: «شهر به این قشنگى دیگه صفا 
نداره/ آب رو تو لوله کردن، سر لوله رو تابوندن، کجاها که 
نبردن»؛ این  شعارها صداى حنجره خشکیده زاینده رود 
اســت که از گلوى انبوه مردم تحصن کننده اصفهان و 
کشاورزان خسارت دیده از بحران بى آبى رودخانه خشکیده 
بیرون آمده است؛ مردمى که دیروز در مطالبه آب از بستر 
خشکیده زاینده رود صدایشــان را به مسئوالن رساندند. 
لبه هاى گزنده تغییر اقلیم که 15ســال است زیستن و 
کشاورزى در استان هاى مرکزى را با تهدید جدى مواجه 

کرد، حاال به مرحله تنش بحران آبى رسیده است.»
سیدمحمد بهشتى، رئیس سابق پژوهشگاه میراث فرهنگى 
و گردشگرى هم یادداشــتى در همشهرى منتشر کرده 
و نوشته اســت: «اگرچه ممکن اســت برخى موضوع 
خشکسالى و تغییراقلیم را در ارتباط با خشکیدگى زاینده رود 
مطرح کنند، اما باید به این افراد یادآور شد که وقتى سامانه 
طبیعى با تعدى دچار اختالل شود، در برابر خشکسالى و 
تغییر اقلیم بى پناه تر مى شــود و مردمى که در حوزه نفوذ 
رودخانه اى همچون زاینده رود زندگى مى کنند، صدمات 
بیشترى از دستکارى در نظام طبیعى متحمل مى شوند.»

اعتماد
تیتر اول و عکس بزرگ صفحه اول شــماره روز گذشته 
روزنامه اعتماد هم به تجمع هزاران اصفهانى در حاشیه پل 
خواجو بر مى گشت. اعتماد، تجمع کنندگان را «سوگواران 
زاینده رود» لقب داد و از «دســتور ویــژه» معاون اول 
رئیس جمهور بــه وزیران نیرو و جهاد کشــاورزى براى 

رسیدگى فورى به حل مشکل آبریز زاینده رود خبر داد.
اعتماد نوشت: «کشاورزان استان اصفهان که از روزهاى 
گذشته با برپایى چادر در بستر خشک زاینده رود مطالبات 
خودشان را در خصوص تعیین تکلیف وضعیت کشت پاییزه 
مطالبه مى کردند، صبح روز گذشته (جمعه) با تجمع چندین 
هزار نفرى در بســتر زاینده رود و کنار پل تاریخى خواجو 
دغدغه هاى خود در خصوص احیاى دائمى زاینده رود را 
بیان کردند و از مسئوالن خواستند تا نسبت به مشکالت 

زاینده رود رسیدگى کنند.»
در یکى از یادداشت هاى شماره روز شنبه روزنامه اعتماد 
دلیل مشــکل بى آبى اصفهان اینطور توضیح داده شده 
است: «صرف نظر از تغییر اقلیم و تأثیر آن بر شکل گیرى 
وضع موجود در حوضه آبریز زاینده رود به  نظر مى رســد 
برخى سیاست هاى دولت هاى گذشــته به  همراه عدم 
توجه آنها به  وظیفه خود در حــوزه فرهنگ و اقتصاد در 

شکل گیرى بحران کنونى نقش مهمى داشته است...»

ایران
و اما واکنش ارگان رســمى دولت جمهورى اســالمى 

ایران؛ روزنامه اى که اتخاذ خط مشــى اصولگرایانه اش 
در روزهاى اخیر، به کل با آنچه در دولت گذشــته بروز 

مى داد متفاوت است.
ترکش هاى تغییر دولت در کشــور همــواره به ارکان 
مدیریتى روزنامه هایى که با بودجه هاى رسمى ارتزاق 
مى کنند برخورد مى کند که در رأس آنها روزنامه «ایران» 
قرار دارد. ایــن روزنامه که یکى از مهمترین نشــریات 
کشور محسوب مى شود، اصلى ترین محل براى تحلیل 
دیدگاه هاى دولت مستقر نیز به حساب مى آید و آنچه در 
صفحه اول این روزنامه منتشر مى شود، در واقع دیدگاه 
رســمى دولت را نمایندگى مى کند و کیســت که نداند 
دولت ها تا چه میزان متفــاوت از یکدیگر به پدیده ها و 

مشکالت نظر مى افکنند.
انعکاس تجمع هزاران اصفهانى در بستر خشک زاینده رود 
اما به گونه اى در صفحه اول شماره دیروزروزنامه ایران کار 
شد که گویى دولتى اصالح طلب بر سر کار است و مدیریت 
روزنامه هم در اختیار فعاالن رسانه اى این جناح. فراموش 
نکنید که روزنامه ایران در روزهایى که وزیر نیرو به دستور 
شخص رئیس جمهور به اصفهان و چهارمحال سفر کرد تا 
به بحران زاینده رود رسیدگى کند، کوچک ترین توجهى به 
این موضوع نکرد و این خبر مهم را در صفحه نخست خود 
پوشش نداد اما حاال اعتراض کشاورزان و مردم اصفهان 
به خشک شــدن زاینده رود، به عنوان تیتر اول و عکس 
بزرگ صفحه نخست روزنامه ایران انتخاب مى شود. از 
نگاه ژورنالیستى، زاینده رود اگر همچنان خشک و بى آب 
بماند و زمین هاى کشاورزى هم به کشت پاییزه نرسند، 

تغییر دیدگاه روزنامه ایران در این باره  به هر دو مى ارزد!
این هم شــروع پر احســاس گزارش روزنامــه ایران: 

«زاینده رود ســالیان پیاپى است که با لب هاى خشکیده 
و بســتر ترك خورده، اندوه امروز بى آبى و خشکسالى را 
به گذشته نه چندان دورى پل مى زند که آب در بستر آن 
جریان داشت، شب هاى پل خواجو و سى و سه پل را روشن 
مى کرد و پس از تازه کردن دل اصفهانى ها و گردشگرانى 
که در ســاحل آن، گذر آرام و آرامش بخش آب را از زیر 
دهنه هاى پل به تماشا مى نشستند در پایین دست، خود را 
به زمین ها و کشتزارهاى شرق استان اصفهان مى رساند 
و در پایان این سفر پر از زایش و زندگى خود، وارد تاالب 
گاوخونى مى شد تا پرندگان مهاجر و هزاران فالمینگو را 
که براى زمستان گذرانى به این تاالب مى آمدند از خود 
ناامید نکند و ریگزارها و شــن هاى نا آرام دشــت وسیع 
گاوخونى را هم مهار کند تا کانون طوفان هاى شــن و 
ریزگرد نشوند. این رودخانه اکنون خشک است و چندین 
روز است که درد و اندوه ســوزناك زاینده رود، تبدیل به 
فریاد هزاران کشاورز و شهروند اصفهانى شده است که 

مى پرسند # زاینده _ رود_ من_ کو.»

جام جم 
سیاست معمول ارگان رســمى صداوسیما این است که 
خودش را از انعکاس اخبــار تجمعات اینچنینى کنار نگه 
مى دارد. اما حمایت اصفهانى ها از کشاورزان طالب آب در 
این شهر، جام جم را هم به صرافت انتشار خبر تجمع روز 
جمعه وادار کرد؛ آن هم در حد عکس بزرگ صفحه اول 

با تیتر «غم آب».
جام جم البته نه تصویرى از تجمع بلکه عکس یک کشاورز 
که در بستر خشکیده رودخانه شهر اصفهان در حال استغاثه 
به درگاه خداوند است به عنوان عکس بزرگ صفحه اول 

شماره دیروزش انتخاب کرد تا به هرحال تفاوت خبررسانى 
در صداوسیما با مطبوعات دیگر را نشان داده باشد!

جمهورى اسالمى
ماجراى روز جمعه، تصویر و تیتر نخست شماره روز گذشته 
روزنامه جمهورى اسالمى هم بود. این روزنامه با نفوذ که 
چند وقتى است تیغ را از رو براى دولتیان بسته است، دیروز 
گزارش اختصاصى خبرنگارش در اصفهان را منتشر کرد 
که اگرچه به جز گفتگو با یکى دو کشــاورز حاضر در این 
تجمع چیزى بیشــتر از روزنامه هاى دیگر براى گزارش 
کردن نداشت اما براى «جمهورى اسالمى» که معموًال 
به جز یادداشت هاى مدیرش مطلب دندانگیرى در حوزه 
کارى خبرنگارانش ندارد،  انتشــار گزارش اختصاصى از 
اصفهان و توجهى چنین گسترده به تجمع روز جمعه نشان 
مى دهد که جمهورى اسالمى فعًال سر سازگارى با دولت 

ابراهیم رئیسى ندارد.

ابتکار
اجازه بدهیــد عنوان بهتریــن تیتر در میــان تیترهاى 
مطبوعات دیــروز که بــه اعتراض اهالــى اصفهان به 
خشک شدن زاینده رود پرداختند را به روزنامه اصالح طلب 
ابتکار بدهیم. «ســیل مردم اصفهان در رودخانه خشک 
زاینده رود» هر چند بر بــاالى گزارش اینترنتى به نقل از 
خبرگزارى مهر نشسته است اما آنقدر با مفهوم هست که 
اینترنتى بودن اصل خبر را نادیده بگیریم و به زیبایى تیتر 

آن بیاندیشیم.

جوان
و اما جوان؛ روزنامه شــاخص اصولگرایان که تقریبًا در 
هیچ زمانى به هیچ تجمعى از جنس گردهمایى روز جمعه 
روى خوش نشــان نمى دهد، این بار نــه فقط تیتر اول 
(چاره اندیشى تشــنگى درحوضه آبریز زاینده رود) بلکه 
عکس اولش را هم به این ماجرا اختصــاص داد آن هم 

ضمن انتشار گزارشى پر سوز و گداز. 
این، ورودى گزارش جوان است: «بستر زاینده رود یا همان 
زنده رود» قدیم که روزى آب جارى در آن اصفهان را به 
نصف جهان مشهور کرده بود، در روز هاى اخیر به جاى آب 
محل تجمع کشاورزانى شده که به دنبال گرفتن حق آب 
کشاورزى شان دســت به اعتراض زده اند. زاینده رود چند 
سالى مى شود تنها نامش مانده و پل خواجویى که نشان 
مى دهد روزگارى در این محل رودخانه اى جارى بوده است. 
زنده رود مرده است و حاال کشاورزان اصفهانى براى زنده 
کردن دوباره این رود و زنده کردن کسب و کارى که ادامه 
آن به جارى شــدن دوباره آب در زاینده رود وابسته است، 

دست به مطالبه گرى زده اند.»

خراسان
خراسان، روزنامه اى است که بیشتر به جغرافیاى استان 
شرقى کشورمان مى پردازد اما چند وقتى هست که مطالب 
عمدتًا کار دســت خبرنگاران این روزنامه به مرجع مهم 
خبرگزارى ها و رســانه هاى دیجیتالى ایران تبدیل شده 
اســت. پس وقتى عکس بزرگ صفحه اول این روزنامه 
به تیتر «زاینده رود؛ قربانى ُمســکن هاى موقت» مزین 
مى شود، یعنى مى توان انتظار داشت رسانه هاى بیشترى 
در کشور اعتراض اصفهانى ها به کم آبى را خواهند دید. 
خراسان در بخشى از گزارش خودش آورده است: «غصه 
زاینده رود، نه قصه امروز و دیروز است، نه قصه یک رود 
و یک اســتان؛ اما حاال که قهر آسمان و خشکسالى هاى 
زمین بیشتر شــده، درد این غصه هم بیشتر شده و تلخ تر 
اینکه، مدیریت ناموفق بحران خشکســالى در کشور ما 
و اجراى برخى طرح هاى متضاد بــا آن، این درد را افزون 

کرده است.»

رسالت
قدیمى ترین روزنامه اصولگرایان سنتى، دو سالى هست 
که با مدیریتى جوان تر از پیران سابق منتشر مى شود. البته 
واضح و مبرهن است(!) که این جوانان روزنامه نگار هم 
مانند سلفانشان با همان دیدگاه هاى محافظه کارانه،  ایام 
را سپرى کنند اما شما فکر مى کنید اگر قدیمى هاى سن و 
سال دارتر حزب مؤتلفه همچنان سکان رسالت را بر دوش 
داشتند، براى تجمع اعتراض آمیز روز جمعه در زاینده رود 
خشک، تیتر «صداى آب»  را انتخاب مى کردند؟ آن هم با 
فونتى درشت تر از فونت هاى مورد استفاده در این روزنامه 
و تازه با عکسى از انبوه معترضین و به ابعاد حدود تمام نیم 

صفحه باال؟

ادامه در صفحه 7...

نماینده مهاباد در مجلس شوراى اسالمى، در تشریح آخرین 
وضعیت بررسى طرح تبدیل وضعیت استخدامى معلمان 
آموزش و پرورش گفت: این طرح با 58 امضا تقدیم هیئت 
رئیسه شده و درحال حاضر به کمیسیون آموزش ارجاع و در 

حال بررسى در این کمیسیون است.
جالل محمودزاده با بیان اینکه در حال حاضر یک نابسامانى 
درجذب نیروها در آموزش و پرورش وجود دارد، افزود: در 
صورت تصویب این طــرح وزارت آموزش و پرورش باید 
تمامى نیروهــاى خود را از طریق دانشــگاه فرهنگیان و 
دانشگاه شهید رجایى جذب کند تا دیگر شاهد نابسامانى در 
جذب نیروهاى آموزشى نباشیم. نماینده مهاباد در مجلس 

در تشریح بخشى از جزئیات طرح تبدیل وضعیت استخدامى 
معلمان آموزش و پرورش  اظهار کرد: طرح مذکور درباره 
ساماندهى کلیه معلمان حق التدریس، معلمان مدارس زیر 
نُرم، نیروهاى داراى شناسه نیروى انسانى (کد پرسنلى) و 
دوره دیده در دانشگاه فرهنگیان، مربیان پیش دبستانى غیر 
دولتى، نیروهاى خرید خدمات (برون سپار در هنرستان ها)، 
آموزش دهندگان نهضت ســواد آموزى و نیروهاى خرید 

خدمات آموزشى است.
محمودزاده گفت: تذکر مذکور در جهت رفع کمبود نیروى 
انسانى در وزارت آموزش و پرورش و استخدام گروه هاى 

فوق و در راستاى بسط عدالت تدوین شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادى مجلس شوراى اسالمى گفت 
که پیش بینى مى کند روند سابق در مورد ارز ترجیحى تا 
پایان سال ادامه پیدا خواهد کرد و هیچ تغییرى رخ نخواهد 
داد. محمدرضا پورابراهیمى با اشــاره به الیحه «تأمین 
مطمئن کاالى اساسى، نهاده هاى دامى، دارو و تجهیزات 
پزشکى و سیاست هاى جبرانى براى حمایت اقشار آسیب 
پذیر» که فوریت آن در مجلس به تصویب نرسید، گفت: 
وقتى فوریت الیحه در صحن مجلس رأى نیاورد طبیعتًا 
به صورت عادى اعالم وصول مى شــود و به کمیسیون 

تخصصى ارجاع مى شود.
وى افزود: حداقل یک ماهى طول مى کشد که این الیحه 

در کمیسیون بررسى و تصویب شود و به صحن ارائه شود 
و بعد هم در نوبت بررسى در صحن قرار گیرد که عمًال دو 
سه ماه به طول مى انجامد در حالى که مصرف این موضوع 
براى همین دو سه ماه است. مگر اینکه کمیسیون خودش 
آن را در اولویت بررسى قرار دهد که حداقل این فرایند یک 

ماه طول مى کشد.
نماینده مردم کرمان در مجلس ادامــه داد: به نظر من تا 
این الیحه تبدیل به قانون شــود و ابالغ شود دیگر شاید 
خیلى به درد دولت نخورد که بخواهد براى ســال 1400 
تصمیمى بگیرد. لذا پیش بینى من این است که این الیحه 

اجرایى نمى شود.

سرانجام طرح مجلس براى 
استخدام در آموزش و پرورش 

ارز 4200 تومانى 
ظاهراً ماندنى است

چند شهر کشور قرمز است؟
بنابر اعــالم آخریــن وضعیت    ایسنا|
رنگبندى کرونایى شهرهاى کشور، درحال حاضر 
8 شهرستان در وضعیت قرمز، 58 شهرستان در 
وضعیت نارنجى، 236 شهرســتان در وضعیت 
زرد و 146 شهرستان در وضعیت آبى قرار دارند.  
هم اکنون شهرســتان هاى اشــنویه، پیرانشهر 
(آذربایجان غربى)، طبس، فردوس (خراســان 
جنوبى)، زابل (سیســتان و بلوچســتان)، زرند، 
شــهربابک (کرمان) و خاتم (یــزد) در وضعیت 

قرمز هستند.

گاف شهردارى تهران 
شــهردارى تهــران در بنر    برترین ها|
نصب شــده روز جهانى کتاب بــه جاى تصویر 
غالمرضا حیدرى ابهرى نویسنده کتاب «پیامبر 
و قصه هایش»، تصویر غالمرضا حیدرى، نماینده 

اصالح طلب مجلس دهم را انتشار داده است!

حکم جالب قاضى مرندى 
حکم متفاوت دادیار    روزنامه خراسان|
شعبه 5 شهرستان مرند درباره خانمى که پالك 
خودرواش را مخدوش کــرده بود ، توجه کاربران 
شبکه هاى اجتماعى را جلب کرد. قاضى پرونده در 
جریان رسیدگى به این تخلف، متوجه مى شود که 
این خانم براى تأمین هزینه هاى زندگى خود و دو 
فرزندش مجبور به مسافرکشى شده و چون توان 
پرداخت جریمه هاى کرونایى را نداشته اقدام به 
این کار کرده است. در این زمینه، دادیار با تحسین 
تالش این بانوى جوان در جهت کســب روزى 
حالل، براى او قرار منع تعقیب صادر کرده است. 
نکته جالب اینکه قاضى پرونده، خطاب به مرجع 
قضایى نوشته با یک آژانس بانوان مکاتبه شفاهى 

شود تا متهم به عضویت آژانس در آید.

کمین قبض هاى نجومى 
حــاال دیگر    روزنامه همشهرى|
معلوم شده الگوى دولت سیزدهم، براى اصالح 
قیمت حامل هاى انــرژى، متفاوت از دولت هاى 
گذشته خواهد بود. دستکم قرار است قیمت آب، 
برق و گاز مشترکان پرمصرف، با نرخ جهانى یا بر 
مبناى تمام شده محاسبه و دریافت شود. پیش بینى 
مى شود نتیجه این تصمیم دولت صدور قبض هاى 
نجومى و نقره داغ شدن پرمصرف ها باشد، چالش 
اصلى اما همچنان اینجاست که راهکار جلوگیرى 

از مصرف انرژى چیست؟

کنکور فقط براى 15 درصد 
بیــر  د   خبرگزارى صدا و سیما |
شــوراى عالى انقالب فرهنگى گفــت: رقابت 
کنکور سراسرى فقط به 15 درصد صندلى هاى 
دانشگاه ها اختصاص دارد و 85 درصد کرسى هاى 
دانشــگاه بدون آزمون و رقابت جــدى، براى 
داوطلبان امــکان ورود به دانشــگاه ها را ایجاد 
کرده است. سعید رضا عاملى اظهار کرد: 70 درصد 
افراد شرکت کننده در کنکور، متقاضى رشته هاى 
پزشکى هســتند؛ بنابراین یک فشار حداکثرى 
روى داوطلبان پزشــکى (علــوم تجربى) ایجاد 

کرده ایم.

باران، گوجه را گران کرد
رئیس اتحادیه ملى محصوالت    ایسنا|
کشــاورزى علت افزایش قیمت گوجه فرنگى و 
ســیب زمینى را بارش هاى اخیر دانست و گفت 
که این بارش ها منجر شد تا بخشى از محصوالت 
آســیب ببینند و ورود آنها به بازار با کندى انجام 
شود. در مورد ســیب زمینى هم همین اتفاق رخ 
داد و بارش ها و گل شــدن زمین برداشت آنها را 
دشوار کرد. سیدرضا نورانى در پاسخ به این سئوال 
که آیا افزایش صادرات قیمت گوجه فرنگى را باال 
برده است یا خیر گفت: شاید صادرات نقش بسیار 
کوچکى در افزایش قیمت ها داشته باشد اما قطعًا 

دلیل اصلى نیست.

آغاز تهاتر برنج 
با نفت؟ 

مقامات پاکســتان از توافق این    تسنیم|
کشــور با ایران درباره تجارت پایاپــاى به منظور 
حل مشــکل نبود کانال هــاى بانکى خبــر دادند. 
این توافق را صالح فاروقى، معــاون وزیر بازرگانى 
پاکســتان  بیان کرد.  وى گفت که اجــراى توافق 
تجارت پایاپاى با ایران تا یک ماه دیگر آغاز خواهد 
شد. معاون وزیر بازرگانى پاکســتان به کمیته سنا 
تأکید کرد که قرار گرفتن نام این کشــور در لیست 
خاکسترى FATF هیچ تأثیرى بر صادرات پاکستان 

ندارد.

هر روز کمتر از دیروز!
ارزش واقعى ســهام عدالت همسو    ایسنا|
با روند نزولى بازار رو به کاهش است، به طورى که 
ارزش واقعى سهام عدالت با ارزش اولیه 492 هزار 
تومانى نســبت به حدود دو هفته قبل بیش از 200 
هزار تومان کاهش داشته است. طبق آخرین ارقام 
که در 28 آبان ماه به روز رســانى شده است، ارزش 
واقعى سهام عدالت با ارزش اولیه 492 هزار تومانى 
حدود 11 میلیون و 500 هزار تومان قیمت داشــت 
که نسبت به دو هفته قبل بیش از 200 هزار تومان 
کاهش داشته اســت. همچنین از این میزان، حدود 
شــش میلیون و 900 هزار تومان آن قابل فروش 

است.

جلوى این کارها را
 مى گیریم 

حجت االســالم نقدعلى،    دیده بان ایران|
نماینده خمینى شــهر گفت: متأســفانه اخیراً باب 
شده اســت که در آپارتمان ها سوسمار، شیر، پلنگ، 
مار و الك پشــت هاى خطرناك به عنــوان حیوان 
خانگى نگهدارى مى شــود. در برخى از مواقع حتى 
این حیوان ها در ســطح آپارتمان رها مى شــوند و 
موجب آزار و اذیت و آســیب هاى جدى جانى براى 
اشخاص مى شــود؛ به دلیل اینکه قانون خاصى هم 
در این زمینه وجود ندارد متأســفانه این روند هر روز 
در حال گسترش است تا آنجا که این کار براى برخى 
تبدیل به «کالس» شده است! جلوى این کارها را 

مى گیریم.

دوباره احمدى نژاد 
و کورش 

محمود احمدى نژاد در ســفر به    برترین ها |
شــیراز در پاســارگاد حضور یافت و در جمع برخى 
هوادارانش ســخنرانى کــرد. او گفتــه:  اصًال چرا 
خودشان جشن بزرگ و ملى براى بزرگداشت کورش 
برگزار نمى کنند؟! اگر مســئله آن است که کورش 
اصًال نباید دیده شــود و یا باید اسمش از تاریخ محو 
شود، بدانند که 2500 سال مستکبران و خودپرستان 
تالش کرده اند او را محو کنند ولى نتوانسته اند. اینان 
خیلى کوتاه تر از آن هستند که بتوانند قامت رشید او 
را که نه تنها از ایران بلکه از همه دنیا و بعد از 25 قرن 
به خوبى و با تکریم قابل مشــاهده است، از نگاه ها 

بیاندازند.  کورش قابل حذف نیست...»

شناسایى
 اولین مبتال به کرونا

نتایج تازه تریــن تحقیقات حاکى    تسنیم|
از شناسایى اولین فردى است که در دنیا به ویروس 
کرونا مبتال شــده اســت. طبق نتایج یک تحقیق 
در آمریکا اولین مورد ابتال به کووید-19 در شــهر 
ووهان چین یک فروشــنده بازار (حیوانات) بوده و 
نه آنطور که تصور مى شــد یک حســابدار که گفته 
مى شد با این بازار هیچ ارتباطى نداشته و در عوض 
شایعاتى درباره انتشــار این ویروس از آزمایشگاه را 
مطرح کرد. در این تحقیق آمده کــه اولین عالیم 
بیمارى به بازار مرتبط است به ویژه به بخش غربى 
که حیواناتى مانند سگ و راکون در قفس نگهدارى 

مى شدند.

بررسى صفحات اول روزنامه هاى دیروز کشور در پوشش خبر تجمع روز جمعه هزاران اصفهانى در بستر زاینده رودخبرخوان

فریاد اصفهان را «ایران» شنید
مهران موسوى خوانسارى
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آغاز طرح پاییزه کتاب 
در اصفهان

همزمـان بـا سراسـر کشـور، طـرح پاییزه کتـاب با 
مشارکت 94 کتابفروشى در استان اصفهان آغاز شد. 
مدیر کل فرهنگ وارشـاد اسالمى اسـتان اصفهان 
گفت: دراین طرح 70 کتابفروشـى در مرکز استان و 
24 کتابفروشى در شهرسـتان ها  مشارکت کرده اند. 
حجت االسـالم رمضانعلى معتمدى افزود: در طرح 
پاییزه کتـاب میـزان یارانـه خرید بـراى کتاب هاى 
تالیفـى 20 درصـد و بـراى کتاب هـاى ترجمـه 15 
درصد است. وى گفت: دوستداران کتاب تا سوم آذر 
فرصت دارند بـراى خرید کتاب از کتابفروشـى هاى 
متقاضى شرکت در طرح پاییزه کتاب 1400 مراجعه 

کنند.

شهرضا هنوز نارنجى است
از 29 آبـان مـاه رنگ بنـدى جدید شهرسـتان هاى 
اسـتان اصفهـان در زمینه شـیوع کرونا اعالم شـد. 
برآوردها نشـان مى دهد کـه با توجه به قـرار گرفتن 
22 شهرستان اسـتان اصفهان در وضعیت زرد کرونا 
در اسـتان شـاهد روند نزولى بیمارى کرونا هستیم. 
شهرستان شـهرضا تنها شهرستان اسـتان اصفهان 
اسـت که در وضعیت نارنجـى و پرخطـر کرونا ثبت 
شـده اند. شهرسـتان هاى برخوار نیز با وضعیت آبى 
کرونا ثبت شده و هیچ شهرسـتانى هنوز در وضعیت 

سفید کرونا قرار نگرفته است.

انتصاب مدیرعامل جدید 
شرکت نمایشگاه ها

علیرضا مرتضوى به عنوان مدیرعامل جدید شرکت 
نمایشـگاه هاى بین المللى اسـتان اصفهان انتخاب 
و معرفى شـد. در جلسـه هیئت مدیره این شرکت و 
بـا راى موافـق تمامى اعضـا، علیرضـا مرتضوى به 
عنوان عضـو هیئـت مدیـره و ششـمین مدیرعامل 
شرکت نمایشـگاه هاى بین المللى استان اصفهان از 
دوره تاسـیس تاکنون انتخاب و معرفى شد. پیش از 
این على یارمحمدیان به مدت چهار سال مسئولیت 
مدیریت شـرکت نمایشـگاه هاى بین المللى اسـتان 

اصفهان را بر عهده داشت.

بارش در اکثر مناطق استان
ابراهیم هنرمند، کارشـناس پیش بینى هواشناسـى 
اسـتان اصفهـان با بیـان اینکـه بـارش در روزهاى 
یکشنبه و دوشـنبه در اکثر مناطق استان پیش بینى 
مى شود، تصریح کرد: دماى هوا در اکثر مناطق دو تا 

سه درجه افزایش مى یابد.

تزریق 18 هزار واکسن 
دوز سوم 

سـخنگوى دانشـگاه علوم پزشـکى اصفهان گفت: 
تاکنون 18 هزار دوز واکسـن کرونا در نوبت سوم به 
گروه هاى هدف تزریق شـده بطوریکه پنج درصد از 
واکسیناسیون کرونا در مراکز واکسیناسیون اصفهان 
متعلق به دز سوم واکسن کرونا است. پژمان عقدك 
گفت : تاکنون 75 درصد از جمعیت 12 سـال به باال 
یک نوبت و 60 درصد جامعـه هدف هم هر دو نوبت 

واکسن خود را دریافت کرده اند.

نخستین واژه آب 
جشـنواره دانـش آمـوزى نخسـتین واژه آب در 
دبستان هاى  فاطمه الزهرا وشهید محمدى در مقطع 
ابتدایى شـهر ورزنـه برگزار شـد. به گـزارش روابط 
عمومى آبفاى ورزنه، این جشـنواره با هدف توسـعه 
و نهادینه کـردن فرهنگ اسـتفاده صحیـح از آب و 
اصالح الگوى مصرف برگزار شـد. جامعه هدف این 
جشنواره دانش آموزان مقطع اول دبستان بودند و با 
برگزارى این جشنواره، به دانش آموز یادآورى شد که 
اولین واژه اى که توانسـته اند بخوانند و بنویسند آب 

است.

خبر

معاون سیاسى- امنیتى استاندار اصفهان گفت: مردم استان 
اصفهان با مردم چهارمحال و بختیارى، یزد و خوزستان نه 
تنها مشــکلى ندارند بلکه سالهاست برادرانه باهم زندگى 
کرده اند، اما متأســفانه برخى بین مردم استان ها اختالف 

افکنى مى کنند. 
محمدرضا جانثارى اظهار کرد: تجمــع روز جمعه مردم 
اصفهان از جمله موضوعات پیوســته قبلــى آب بوده که 
همواره در خواست مردم بوده است؛ این تجمع مطالبه مردم 

بود که به صورتى زیبا و منطقى بیان شد.
جانثارى با بیان اینکه مردم شهر اصفهان از لحاظ تمدن 
و اعتقادات پیشرفته هســتند، گفت: مردم اصفهان اجازه 

نخواهند داد مطالبات به حقشان دستاویز دشمن شود و در 
روز 28 آبان اجازه ندادند دشمن از شهر انقالبى اصفهان 
سوءاستفاده کند. وى یادآور شد: موضوع آب، موضوعى ملى 
است و نباید به صورت منطقه اى در مورد آن تصمیم گیرى 
شود؛ راهبرد استان اصفهان در مسائل آب، طبق فرمایشات 
مقام معظم رهبرى بوده و همواره سعى شده که در سطح 
ملى و بر مبناى شــرع و قانون پیگیرى شود و این مسائل 

نباید به میان مردم استان ها کشیده شود.
معاون سیاسى- امنیتى استاندار اصفهان تصریح کرد: در 
دنیا بى سابقه بود که مردم یک منطقه به خاطر موضوعى 

حیاتى با اوج احترام اعتراض خود را انجام دهند.

رئیس دانشــگاه آزاد اســالمى واحد اصفهــان گفت: 
صنعت به شــدت نیازمنــد نیروى متخصص اســت و 
متاسفانه امروز به شدت بنرهاى فراخوان نیروى کار در 
حوزه هاى مختلف در حال افزایش است و کسى مراجعه 

نمى کند.
پیام نجفى با بیان اینکه دانشگاه آزاد از حدود دو سال پیش 
کار مشترکى را با اتاق بازرگانى شروع کرد تا جریان ارتباط 
بین صنعت و دانشگاه از حرف، عملیاتى شود و این کار 
براساس طرح کالن دانشگاه پویش، پایش و رویش شد.

رئیس دانشــگاه آزاد اســالمى واحد اصفهان تصریح 
کرد: امروز یکى از مشــکالت بنگاه هــاى تولیدى ما 

کمبود نیروى کار متخصص اســت و متاســفانه جاذبه 
بســیارى از رشــته هاى تخصصى ما همچون معدن، 
نســاجى، کشــاورزى و ... با وجودى که محیط کار به 
آنها نیاز اســت، در حال کاهش است و آگاهى ندارند که 
این رشــته ها آینده کار دارد در حالى که کشور به چنین 

تخصص هایى نیاز دارد.
رئیس دانشگاه آزاد اســالمى واحد اصفهان با اشاره به 
اینکه امروز نیاز داریم سرفصل هاى آموزشى را متناسب 
با نیاز بنگاه هاى اقتصادى تغییر دهیم، گفت: به طور قطع 
حضور استادکاران صنعتى و خبره در آموزش هاى عملى 

مى تواند بستر ساز این کار شود.

فراخوان نیروى کار زیاد است 
و کسى مراجعه نمى کند

مردم اصفهان با چهارمحال، یزد 
و خوزستان مشکلى ندارند

وزیر نیرو ضمن عذرخواهى از کشاورزان اصفهانى گفت: بر 
اساس دستور معاون اول رئیس جمهور، جلسه ستاد احیاى 
زاینده رود برگزار مى شــود و دو وزارتخانه صمت و جهاد 
کشاورزى براى رفع مشکل زاینده رود به همراهى وزارت 

نیرو خواهند آمد تا بتوانیم مشکل موجود را برطرف کنیم.
على اکبر محرابیان در گفت وگویى تلویزیونى با اشاره به 
مشکالت حوضه آبریز زاینده رود اظهار کرد: براى مدیریت 
حوضه آبریز زاینده رود قرار شد هرچه سریع تر جلسه ستاد 

احیاى دریاچه زاینده رود برگزار شود.
طبق اعالم وزارت نیــرو، وى اظهار کــرد: امیدواریم با 
تصمیمات مناسب و پیشنهادات ارائه شده در جلسه ستاد 
احیاى دریاچه زاینده رود، مــردم عزیز این حوزه را مطلع و 

خوشحال کنیم.
وزیر نیرو خاطرنشان کرد: قرار شد وزارتخانه هاى صمت 
و جهاد کشاورزى هم در کنار وزارت نیرو به صورت فعال 
وارد شده و شرایط را مدیریت کنیم تا آسیبى که متاسفانه 

کشاورزان با آن مواجه شدند را به حداقل ممکن برسانیم.

مدیر منطقه 3 شــهردارى اصفهان گفت: با نصب 30 
شــیرهیدرانت مخصوص آبگیــرى خودروهاى آتش 
نشانى در ســال جارى، محالت فرســوده، بافت هاى 
تاریخى و سایر نقاط مســکونى و تجارى ایمن سازى 

مى شود.
حســین کارگر اظهار کرد: شــیر هیدرانــت از جمله 
تجهیزات ثابت اطفاى حریق اســت که این شیرها در 
معابر و خیابان هاى شــهر و محوطه اماکن اشتعال زا، 
بازارها، مراکز تجارى، مسکونى و… به منظور آبگیرى 

خودروهاى آتش نشانى نصب مى شود.

وى افزود: خروجى شــیر هیدرانت عمدتًا یک انشعاب 
اصلى چهار اینچى اســت که با پمپــاژ قابل نصب در 
کمترین زمان ممکن تانکر خودروهاى آتش نشانى را 

در مواقع بحران و حادثه، آبگیرى مى کند.
وى تاکید کرد: طى بازدیدهاى به عمل آمده متأسفانه 
در راســته بازار که شــیرهاى هیدرانت نصب شده بود 
کسبه با سد معبر، این شیرها را پوشش داده بودند که این 
امر باعث عدم بکارگیرى این شــیرها در مواقع بحران 
مى شود، لذا توصیه مى شود از هر نوع پوشش این شیرها 

خوددارى کنند.

مسعود عارفیان، شهردار سابق شاهین شهر با بیان اینکه 
قادر به ادامه مسیر خدمت به شهر و شهروندان شاهین شهر 
در جایگاه شهردار نیستم از ســمت خود استعفا داد و شورا 

شهر نیز آن را پذیرفت.  
على صالحى رئیس شوراى اسالمى این  شهرستان علت 
استعفاى مسعود عارفیان شهردار شــاهین شهر را شغل 
جدید عارفیان بیان کرد و افزود: شهردار شاهین شهر علت 
استعفاى خود را پیدا کردن شــغل جدید در تهران عنوان 
کرده است. وى در پاسخ به اینکه چرا اتفاقات گذشته باید در 
این دوره شورا نیز تکرار شود بیان کرد: شوراى دوره ششم 

براى جبران بى ثباتى مدیریت شهرى در شوراى دوره قبل 
تصمیم گرفت از بین گزینه هایى که اعالم آمادگى کرده و 
برنامه هاى خود را به شورا ارائه داده اند به نیروهاى بومى 
شهر و کسى که در بدنه شهردارى شاهین شهر رشد کرده و 
با نقاط ضعف و قوت آن آشنا است فرصت بدهد اما متاسفانه 

این اعتماد موجب بى اعتمادى شد.
روابط عمومى شوراى اسالمى شاهین شهر جمعه شب از 
پذیرفته شدن استعفاى شهردار شاهین شهر خبر داد. جلسه 
شامگاه جمعه 28آبان ماه شــوراى شهر پیرامون بررسى 
درخواست استعفاى مسعود عارفیان شهردار شاهین شهر 

در سالن جلسات شوراى اسالمى برگزار و با این درخواست 
موافقت شد.

مســعود عارفیان با حضور در صحن شــوراى اسالمى با 
قدردانى از همکارى هاى اعضاى شــوراى اســالمى در 
این مدت با بیان اینکه قادر به ادامه مسیر خدمت به شهر و 
شهروندان در جایگاه شهردار نیستم؛ بر استعفاى خود اصرار 
نمود که در پایان اعضا با درخواست استعفاى ایشان موافقت 
کرده و در ادامه کیانوش کیانى، معاون توســعه، مدیریت 
و منابع انسانى شــهردارى به عنوان سرپرست شهردارى 

شاهین شهر انتخاب شد.

هواى اصفهان دیــروز و براى دومیــن روز متوالى در 
وضعیت قرمز و ناســالم براى عموم قــرار گرفت. روز 
جمعه28 آبان ماه نیز شاخص کیفیت هواى اصفهان 170 

و وضعیت قرمز را نشان مى داد.
کیفیت هــواى اصفهان در بیشــتر روزهاى هفته هاى 
گذشته در وضعیت ناسالم براى گروه هاى حساس قرار 
داشت و از ابتداى پاییز تاکنون هواى اصفهان هیچ روز 

پاکى را تجربه نکرده است.

تشکیل کارگروه شرایط اضطرارى آلودگى 
هوا

روز جمعه کارگروه شــرایط اضطــرارى آلودگى هوا به 
ریاست معاون عمرانى اســتاندار اصفهان تشکیل شد. 
در ایرج حشمتى مدیرکل حفاظت محیط زیست استان 
اصفهان با اشــاره به مصوبات این جلسه اظهار داشت: 
با توجه به ورود ســامانه جوى پایدار بــه منطقه و روند 
افزایشــى غلظت آالینده هاى جوى طــى روز جارى و 
پیش بینى استمرار شرایط مزبور تا ساعات میانى امروز 
یکشنبه 30 آبان ماه 1400 مقرر شد بر اساس توصیه هاى 
دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان گروه هاى حساس از 
جمله کودکان، ســالمندان، بیماران قلبــى و عروقى از 
ترددهاى غیر ضرور در فضاى باز بویژه نقاط پرترافیک 

خوددارى کنند.
وى افزود: مقرر شــد پایش واحدهاى تولیدى صنعتى و 
معدنى بالقوه آالینده تشــدید و با واحدهاى آلوده کننده 
هوا برخورد قانونى شود و پلیس راهور نسبت به اعمال 
قانون و برخورد جدى با خودروها و موتورســیکلت هاى 
دودزا و همچنین وسایل نقلیه بدون معاینه فنى اقدام کند.
مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان اصفهان اضافه 
کرد: همچنین شهردارى اصفهان ضمن نظارت جدى 
بر نحوه کار اتوبوس هاى شرکت واحد مقرر شد نسبت 
به کاهش فعالیت هاى عمرانى توأم با آلودگى و ممانعت 
از ســوزاندن بقایاى گیاهى در پارك ها و بوســتان ها و 
سوزاندن پسماندهاى شهرى و صنفى در داخل و پیرامون 

شهر اقدام کند.

 آلودگى هواى اصفهان، هرســال بدتر از 
پارسال

روند افزایشى روزهاى ناســالم در کالن شهر اصفهان 
و شــهرهاى صنعتى پیرامون آن، اصفهان را رکورددار 
آلوده ترین کالن شهر کشــور طى سال هاى اخیر کرده 
و حاال "بحران آلودگى هوا" در اصفهان تبدیل به کالف 
سردرگم و پیچیده اى شــده که باز کردن آن عزم ملى 

مى خواهد.
اقدامات و تصمیمات اشتباه طى سالیان متمادى از یک سو 

و تغییر اقلیم و خشکسالى از سوى دیگر گره هاى کورى به 
کالف بزرگ آلودگى هواى اصفهان انداخته، درحالى که 
آنچه موضوع آلودگى هوا را پیچیده تر مى کند گره خوردن 
اجراى برنامه هاى کاهش آلودگى هــوا به موضوعات 
اقتصادى و اجتماعى کشور و محدودیت ها و مشکالت 

ناشى از آن ها است.
بابک صادقیان، رئیس اداره امور آزمایشــگاه هاى اداره 
کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان اظهار کرد: بر 
اساس اطالعات شبکه پایش کیفى هوا، شهر اصفهان در 
7 ماهه اول سال جارى، یعنى از ابتداى فروردین تا آخر 
مهرماه، تعداد روزهاى ناسالم هواى اصفهان نسبت به 
مدت مشابه سال قبل حدود 74 درصد افزایش  یافته که 

عدد نگران کننده اى است.
وى علت اصلى افزایش تعداد روزهاى ناســالم هواى 
اصفهان را کاهش نامحســوس نــزوالت جوى اعالم 
کرد و افزود: در ســال زراعــى 1400-1399 میانگین 
بارش در کالن شهر اصفهان 72 میلى متر و کمتر از همه 
کالن شهرهاى کشور بوده است. کاهش شدید نزوالت 
جوى، شرایط خشکســالى اصفهان را تشدید کرده و بر 

روى اقلیم اصفهان به شدت تأثیر مى گذارد.

رئیس اداره امــور آزمایشــگاه هاى اداره کل حفاظت 
محیط زیســت اصفهان گفــت: ســال ها اصفهان با 
اقلیم نیمه خشــک شــناخته مى شــد، در حالى  که با 
خشک ســالى هاى پیاپى حداقل در یک دهه اخیر اقلیم 

اصفهان به سمت خشک رفته است.
وى بابیان اینکه هرچقدر اقلیم منطقه اى به سمت خشکى 
برود، رطوبت سطحى خاك به حداقل رسیده و پتانسیل 
تولید گرد و غبار افزایش پیــدا مى کند، تصریح کرد: در 
شرایطى که بارش کم مى شود و رطوبت سطحى خاك به 
حداقل مى رسد، کانون هاى فرسایش بادى و تولید گرد 
و غبارى که مستعد ایجاد گردوغبار هستند حتى با وزش 
باد نرمال  باعث بروز پدیده گردوغبار در منطقه مى شوند.
صادقیان یکى از دالیل اصلى افزایش غلظت آالینده هاى 
جوى را در نیمه اول سال باال رفتن میزان ذرات معلق در 
هوا برشمرد که بخشــى از آن به کانون هاى فرسایش 
بادى برمى گردد و افــزود: بخشــى از افزایش غلظت 
آالینده هاى جوى نیز به فعالیت هاى صنعتى و معدنى، 
به ویژه فعالیت غیراصولى واحدهاى سنتى تولید آجر و گچ 
در شرق و شمال شرق اصفهان، در بطن کانون بحرانى 
فرسایش بادى (در شهرستان هاى برخوار، شاهین شهر و 

میمه و اصفهان) مربوط مى شود.
وى همچنین به فعالیت واحدهاى معدنى در نقاط مختلف 
و به ویژه شعاع 50 کیلومترى اصفهان اشاره و اظهار کرد: 
ازجمله این واحدها مى توان به واحدهاى تولید شــن و 
ماســه، کانى هاى غیرفلزى، سنگ شکن ها و... و. اشاره 
کرد که دپوهاى محصوالت و مواد اولیه آن ها در شرایط 
وزش باد مستعد پراکنده شدن هستند. همه این عوامل 
دست به دست هم مى دهد تا میزان ذرات معلق افزایش 
یابد و کالن شــهر اصفهان 74 درصد روزهاى ناسالم 

بیشترى نسبت به سال قبل داشته باشد.
رئیس اداره امــور آزمایشــگاه هاى اداره کل حفاظت 
محیط زیست استان با اشاره به پیش بینى هاى انجام شده 
مبنى بر کاهش فعالیت ســامانه هاى جوى در نیمه دوم 
ســال جارى، گفت: کاهش بارش ها و سرعت وزش باد 
دوعاملى هستند که به شدت بر کیفیت هواى اصفهان که 

شرایط خاصى نیز دارد تأثیرگذار هستند.
وى تمرکز بخش عمدى از واحدهاى تولیدى، صنعتى و 
معدنى بالقوه آالینده را به همراه توسعه ناموزون شهرى 
و به تبع آن گســترش حمل ونقل و افزایــش بى رویه 
سوخت هاى فســیلى را در منطقه مرکزى استان (شعاع 

50 کیلومترى اصفهان) بــدون در نظر گرفتن ظرفیت 
و تحمل زیست محیطى این منطقه عامل اصلى شرایط 

کنونى دانست.
صادقیان به شرایط بسیار خاص هواى اصفهان در نیمه 
دوم سال اشاره و تصریح کرد: هم زمان با افزایش مصرف 
حامل هاى انرژى و به دلیل پایدارى و سکون هوا و بروز 
پدیده وارونگى دما شــرایط براى ماندگارى و افزایش 
غلظت آالینده ها مهیا و به دلیل عدم تخلیه آالینده هاى 
منتشــره از منابع مختلف میــزان آالینده ها در مناطق 

شهرى و صنعتى روند افزایش پیدا مى کنند.
وى با تأکید بر اینکه آلودگى هــواى اصفهان که امروز 
با آن مواجه هستیم یک شــبه اتفاق نیفتاده و مربوط به 
یک سال و دو سال و بیشتر نیست، توضیح داد: آلودگى 
هواى اصفهان طى سالیان متمادى اتفاق افتاده و به دلیل 
اقدامات و تصمیمات اشتباه گذشته بوده که امروز اثر خود 
را نشان مى دهد، در عین  حال که تغییر شرایط اقلیمى نیز 

این وضعیت را تشدید مى کند.
وى شــرایط اقلیمى را در کنار تمرکز واحدهاى تولیدى 
صنعتــى، معدنــى و کارگاهــى و همچنین توســعه 
شهرى و گســترش شــبکه حمل ونقل(با خودروها و 
موتورسیکلت هاى فرسوده و غیراستاندارد) را به عنوان 
مؤلفه هاى اصلى آلودگى ایجاد آلودگى هوا دانســت و 
گفت: بدیهى است تغییرات شــرایط اقلیمى از اختیار ما 
خارج است، اما در مورد بخش دوم که در حیطه اختیارات 
ما بوده اشتباهاتى مرتکب شده ایم. اثرات توسعه ناپایدار 
و بى توجهى به ارکان زیست محیطى باعث شده شرایط 
کنونى حادث و در خوش بینانه تریــن حالت در صورت 
اجراى تمام برنامه ها کنترلى بتوان فقط ســرعت روند 
افزایش آلودگى هوا را در سال هاى بعد کاهش داد، مگر 
اینکه به صورت اساسى براى توقف و اصالح منابع تولید 

آلودگى هوا تصمیم گیرى شود.
صادقیان اعالم کرد یکى از دالیلى که موضوع آلودگى 
هــوا را پیچیده مى کند گــره خوردن موضــوع اجراى 
برنامه هاى کاهش آلودگى هوا به موضوعات اقتصادى 
و اجتماعى کشــور و محدودیت ها و مشکالت ناشى از 
آن ها است. چه بسا برنامه هایى تدوین شده، اما به دلیل 
محدودیت هاى اقتصادى و بروز مشــکالت اجتماعى 
اجراى آن ها یا سرعت پایینى دارد و یا متوقف شده است.

وى بابیان اینکه هم اکنون یک پــروژه مطالعاتى براى 
جمع بنــدى مطالعات قبلــى در مــورد آلودگى هواى 
اصفهان در حال انجام است، گفت: این پروژه که باهدف 
مدل ســازى و تعیین ســهم منابع مختلف جهت ارائه 
راهکارهاى فنى و عملیاتى با در نظر گرفتن معیارهاى 
زیست محیطى، اقتصادى و اجتماعى تعریف شده است و 

توسط دانشگاه اصفهان در حال انجام است.

وضعیت قرمز در اصفهان

آلودگى هوا نفس ها را به شماره انداخت

عذرخواهى وزیر نیرو از کشاورزان اصفهانى

نصب 30 شیر هیدرانت براى تأمین ایمنى بازار بزرگ 

ماجراى استعفاى شهردار شاهین شهر

رییس مرکز امــور ارتباطات، مجلس و اســتان هاى 
ســازمان تعاونى روســتایى ایران از آغاز طرح فروش 
اینترنتى مــرغ و تخم مرغ در شــهر اصفهان از طریق 

سامانه "بازرگام" و تحویل در منازل خبر داد.
علیرضا جاوید عربشاهى روز شــنبه در سازمان تعاونى 
روستایى استان اصفهان در جمع خبرنگاران افزود: در 
این طرح هر شهروند مى تواند براى خرید مرغ منجمد و 
تخم مرغ شانه اى پس از ثبت نام و دریافت کد رهگیرى 
در ســامانه نامبرده، اقالم خود را حداکثر در 24 ساعت 

تحویل بگیرد.
وى ادامه داد: هر شــهروند مى تواند در 24 ساعت 50 
کیلوگرم مرغ منجمد به قیمت هــر کیلوگرم 20 هزار 

تومان و شــانه تخم مرغ 30 عددى بــه مبلغ 43 هزار 
تومان دریافت کنند.

مشــاور مدیرعامل ســازمان تعاونى روســتایى ایران 
اضافه کرد: ســقف و کف خرید براى مرغ به ترتیب 50 
و 10 کیلوگــرم و براى تخم مرغ  10 و 2 شــانه در نظر 

گرفته شده است.
جاویــد عربشــاهى خاطرنشــان کرد: طــرح توزیع 
الکترونیکى مــرغ و تخم مرغ پیش ازایــن و در ابتدا در 
شهر تهران آغاز شــد و اصفهان را به عنوان شهر دوم 
برگزیدیم و قرار است براى شهرهاى کرج و رشت و یزد 

نیز برنامه ریزى شود.
 رییس مرکز امــور ارتباطات، مجلس و اســتان هاى 

ســازمان تعاونى روســتایى ایران ادامه داد: برنامه ما 
این اســت که تا پایان سال در 10 اســتان طرح توزیع 
اینترنتى مرغ و تخم مرغ را اجرا کنیم و سپس براى سایر 

شهرستان ها اقدامات الزم را انجام دهیم.
جاوید عربشاهى گفت: از دیگر برنامه هاى این سازمان 
مى توان به توزیع میوه شب عید مانند طرح اینترنتى فعلى 
و در بستر ســامانه و اینترنت و براى دسترسى راحت تر 

مردم به اقالم مصرفى اشاره کرد.
وى بابیان اینکه سامانه طراحى شده توانایى و ظرفیت 
باالیى دارد و حتى ثبت 14 هزار ســفارش در ثانیه هم 
ثبت شده است افزود: سامانه بازرگام جدا از قبلى عرضه 

مرغ است و هیچ گونه تعارضى با یکدیگر ندارند.

فروش اینترنتى مرغ و تخم مرغ در اصفهان
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«منصور» ساخته سیاوش ســرمدى از فیلم هایى است که در سى 
و نهمین جشــنواره فیلم فجر به نمایش درآمد و محسن قصابیان 
هنرمندى کــه درحوزه هاى مختلف هنرى از جملــه کارگردانى و 
اجرا فعالیت داشته نقش اصلى آن یعنى نقش شهید منصور ستارى 

فرمانده نیروى هوایى ارتش را بر عهده دارد.
قصابیان پیرامون فیلم ســینمایى «منصور» گفت: وقتى فیلمنامه 
«منصور» به دستم رسید و آن را مطالعه کردم به دور از هر شعارزدگى 
مى توانم بگویم روایت ساده این فیلم از تالش هاى یک شخصیت 
در راستاى سازندگى براى تغییر برخى موضوعات و مسائل، زمینه 

حضور و همکارى من با این پروژه را برایم ایجاد کرد همچنین حضور 
بعضى دوستان که از گذشته با آن ها آشــنا بودم سبب شد در فیلم 

«منصور» به ایفاى نقش بپردازم.
وى پیرامون حساسیت ساخت فیلم در مورد برخى شخصیت هاى 
مطرح ابراز کرد: تولید و ایفاى نقش در آثار پرتره یا بیوگرافى نیاز به 
مطالعه و تحقیقات گسترده ترى نسبت به سایر سبک ها و موضوعات 
نمایشى دارد چراکه نیاز اســت واکاوى هاى دقیق تر و بیشترى را 
پیرامون شخص خاصى که قرار اســت در اثر تولیدى به او پرداخته 
شود انجام دهیم تا در به تصویر کشیدن ابعاد شخصیتى وى موفق 

عمل کنیم، براى فیلم «منصور» نیز نویسنده و کارگردان تحقیقات 
الزم را در جهت گردآورى اطالعات مورد نیاز پیرامون شــخصیت 

شهید ستارى انجام داده بودند.
بازیگر نقش شهید «ستارى» در فیلم سینمایى «منصور» در همین 
راســتا اظهار کرد: من طبق این تحقیقات و بررســى هاى میدانى، 
آن ها را مطالعه و تماشا کردم و در نهایت با بهره گیرى از تجربیات 
و ابزار هایى که در در راستاى نقش آفرینى و خلق شخصیت ها موثر 
و مورد نیاز است توانستم در جهت باورپذیر شدن نقش در وهله اول 
براى خود و به تبع آن بــراى مخاطب پیش بروم و کاراکترى با این 

شکل و شمایل و ساختار شخصیتى، که هم اکنون در فیلم «منصور» 
مى بینید را ایجاد کنم.

ایــن بازیگــر ســینما پیرامــون ســختى هاى ســاخت فیلــم 
ســینمایى«منصور» تاکید کرد: از آنجا که نقــش آفرینى در کالبد 
شخصیت هاى معاصر که بســیارى از مخاطبان با آن ها آشنایى و 
یا حشر و نشرى داشته اند بسیار دشوار است بنابراین بازى در نقش 
شهید ستارى هم در زمره آثار سخت محسوب مى شود که به نوبه 
خود مى طلبید در راستاى ایفاى هرچه بهتر و ملموس نمودن آن به 
شخصیت حقیقى این شهید تمهیداتى را درنوع پردازش این کاراکتر 

بکار بست.
قصابیان در همین راستا اظهار داشت: اما نباید فراموش کنیم فیلم 
سینمایى «منصور» اثرى مستند نیست بلکه درامى است که تخیل 
تاحدى در آن دخیل است و قاعدتا بسته به شرایط داستان، بازسازى 
روایى و یا شخصیتى توسط کارگردان، عوامل و حتى بازیگر در آن 
اعمال شــده از این رو کار هایى که در ردیف آثــار بیوگرافى طبقه 
بندى مى شــوند براى همه عوامل بویژه بازیگر ســخت و حساس 
اســت و همچنین در نهایت این مخاطب است که مى بایست فیلم 
ســینمایى «منصور» را مورد ارزیابى قرار دهد پس باید منتظر ماند 
تا دریافت این فیلم چقدر توانسته با تماشاگر در حین ارتباط گیرى، 

تعامل برقرار کند.
بازیگر نقش شهید ستارى در فیلم سینمایى «منصور» افزود: آنچه 
که باعث ترغیب و جذب من براى حضور در این فیلم سینمایى شد 
تالش شخصیت شهید ستارى براى تغییر در برخى مسائل و حفظ 
امنیت آسمان یک مملکت بود و همینطور عملکرد هاى بسیارى که 
این شهید در راستاى خرید هواپیما در زمان تحریم ها انجام داد برایم 

بسیار جذاب بود.
قصابیان همچنین اظهار داشت: در فیلم سینمایى «منصور» مخاطب 
شاهد موانعى خواهد بود که بصورت تعمدى و یا از سر ناآگاهى جلوى 
عملکرد هاى این شخصیت قرار داده مى شود و او على رغم تمام این 
باید ها و نباید ها، ســنگ اندازى ها، مخالفت ها و یا بدبینى ها موفق 

خواهد شد آذرخش را بر فراز آسمان به پرواز در آورد.

بازیگر نقش شهید ستارى: 

«منصور» به دور از شعارزدگى ساخته شده است
شایعه هایى که سال ها 
یک بازیگر را آزار داد

حسین ســلیمانى، بازیگر ســینما و تلویزیون از 
شایعه ها و حرف هایى گفت که سال ها او را اذیت 

کرده است.
ســلیمانى، بازیگــر مجموعه هــاى تلویزیونى 
«پژمان» (ســروش صحت)، «زعفرانى»، «آقا و 
خانم سنگى» و «همسایه ها» (مهران غفوریان)، 
«سرزمین مادرى» (کمال تبریزى) و «87 متر» 
کیانوش عیارى مهمان پنجمین قسمت از برنامه 
«رخ به رخ» شبکه دوم سیما بود و در این برنامه به 
نکاتى اشاره کرد که براى اولین بار مطرح مى شد.

او درباره شایعه هایى مبنى بر اینکه زمانى در مرکز 
نگهدارى کودکان بى سرپرست زندگى مى کرده 
است، توضیح داد: زمانى که فیلم «مهر مادرى» را 
بازى کردم، مى گفتند زندان بودم، آن موقع خیلى 
اذیت شــدم، حتى یک مجله هم به این موضوع 
اشــاره کرده بود که من در بچگى شماره مجله را 
پیدا کردم و تماس گرفتم و گفتم بر چه اساسى این 
حرف را مى زنید و بســیار پشت تلفن گریه کردم. 
راســتش دیگر نمى خواســتم کار کنم که آقاى 
تبریزى با من صحبت کرد و از من خواســت این 
حرف ها را نشنیده بگیرم. ایشان مى گفت در آینده 

این صحبت ها برایت شوخى مى شوند.
بازیگر «شاهگوش» سپس اظهار کرد: بعد از فیلم 
«مهر مادرى» یک آشنا در بیرون سینما یک چاقو 
به کمر من زد و باعث شد شــرایط خیلى سختى 
براى من به وجود بیاید که تصمیم آقاى تبریزى، 
خانم معتمد آریا و آقاى مهدى کریمى این بود که 
من از محیطى که زندگى مى کردم فاصله بگیرم. 
براى همین با یک پانسیون حوالى میدان شهدا که 
براى دادگسترى بود، صحبت کردند و من شش 
ماه آنجا بودم و بعد از آن، ســر سریال «چشم به 
راه» آقاى اصغر فرهادى (1377) رفتم. من شش 
ماه در پانسیون دادگسترى بودم و هیچ مشکلى با 
این قضیه ندارم و براى همان موقع هم بود، ولى 
یادم است آن موقع شایعه زندان تاثیر روحى بدى 

بر من گذاشت. 
وى ادامه داد: حتى یادم هســت که گریمور، سر 
فیلم مدام مراقب میزش بود و آن راچک مى کرد. 
سر یک سریالى هم، شــهرام قائدى به من گفت، 
حسین به من گفتند تو قتل عمد کردى و در زندان 
افتادى! آقاى تبریزى دلش سوخته و تو را بیرون 
آورده است. اصال مگر مى شود همچین چیزى؟ اما 

به هر حال با همه این حرف ها کنار آمدم.
حســین ســلیمانى همچنین درباره نقش فاطمه 
معتمدآریــا در زندگى اش توضیــح داد: من اگر 
ســالم زندگى کردم، یک دلیلش ایشان (فاطمه 
معتمدآریا) بود. بــا بقیه کارى نــدارم که چطور 
زندگى مى کنند اما خودم سالمتم و خدا را شاکرم.

این بازیگر جــوان در پایان صحبت هایش یادآور 
شــد: با اینکه ســر یک کار، دســتمزد میلیونى 
مى گرفتــم اما موردى هم بود کــه فیلمى را کار 
کردم و دستیار بودم، عکاسى مى کردم، بازى هم 
داشتم و آخر کار به من 150 هزار تومان دادند، هنوز 
هم تهیه کننده را نمى بخشم. من خیلى کار کردم 
و االن که اینجا نشستم نتیجه این همه سالى است 

که دویدم.

بازیگر نقش سلمان در سریال «نون خ»  با بیان اینکه عید امسال فصل جدید این مجموعه ساخته 
نمى شود، ابراز امیدوارى کرد که نوروز 1402 «نون خ 4» ساخته شود.

کاظم نوربخش که در هر سه فصل از «نون خ» سعید آقاخانى حضور پررنگى داشته است، 
درباره اینکه آیا در فصل جدید هم شخصیت «سلمان» را خواهیم دید؟ گفت: امسال که 
خبرى از «نون خ» نیست و مى دانم که عید امسال قطعا «نون خ» نخواهیم داشت اما 
ان شاءا... سال آینده براى نوروز این کار ساخته خواهد شد. اصال خبر ندارم فیلمنامه 
را شروع کردند یا خیر، ولى قطعًا 100 درصد سلمان در سرى چهارم هم حضور دارد 
اما چون هنوز فیلمنامه اى نوشته نشده نمى دانم قرار است به کدام سمت برود. باید 

ببینیم داستان چیست و در فصل جدید چه اتفاقاتى براى سلمان مى افتد.
وى ســپس با بیان اینکه بازپخش مجموعه «نون خ» را از شــبکه آى فیلم هرشب دنبال 
مى کند، درباره همکارى اش با ســعید آقاخانى (کارگردان سریال) توضیح داد: آرزوى هر 
کسى است که با سعید آقاخانى کار کند. خدا را شــکر که آرزوى من برآورده شد و در سه 

فصل از این مجموعه حضور داشتم. ان شاءا... در سرى جدید هم هستم.
بازیگر سریال «نون خ» همچنین در پاسخ به اینکه اصًال چه شد به گروه آقاخانى پیوستید و 

با «نون خ» همراه شدید؟ خاطرنشان کرد: سعید آقاخانى همشهرى بنده است و من در بچگى 
با ایشان در شهرستانمان کار تئاتر انجام داده بودم. ضمن اینکه آقاى آقاخانى با برادر بزرگترم 
در تهران کار مى کردند و از بچگى من هم در گروه تئاترشان بودم و با بازى من آشنایى داشتند؛ 
بنابراین براى «نون خ» در فصل اول تست دادم که بعدها نگویند چون همشهرى اش بود او را 
در کارش آورد که خوشبختانه از میان 1400 نفر در تستى که دادم قبول شدم و بعد انتخاب شدم.

کاظم نوربخش همچنین از حضور در یک سریال طنز براى شــبکه نمایش خانگى خبر داد و 
گفت: یک سریال شبکه نمایش خانگى که طنز اجتماعى است، پیشنهاد شده که قرار است از 
دهم آذرماه کارم را شروع کنم اما به دلیل اینکه هنوز قراردادم قطعى بسته نشده نمى توانم توضیح 
بیشترى بدهم. دو فیلم سینمایى هم داشتم به کارگردانى آقایان صلح میرزایى و کمال مقدم که 

به تازگى تمام شده اند. 

کاظم نوربخش: 

«سلمان» 100 درصد
 در «نون.خ 4» هست

ن مجموعه ساخته 

شته است، 
سال که 
شتاما 
منامه 
 دارد 
. باید 

هرشب دنبال 
د: آرزوى هر 
و در سه  شد

 پیوستید و 
 من در بچگى 
 برادر بزرگترم 
شنایى داشتند؛ 
رى اش بود او را 
عد انتخاب شدم.

خانگى خبر داد و 
 که قرار است از

نمى توانم توضیح 
 و کمال مقدم که 

رضا فیاضى، هنرمند پیشکســوت کشورمان که صبح ســه شــنبه، 25 آبان ماه بر اثر ابتالء به کرونا در 
بیمارستان بسترى شده بود، جمعه (28 آبان ماه) از بیمارستان مرخص شد. وى به مدت سه روز در یکى از 

بیمارستان هاى کیش تحت مراقبت بود. 
این هنرمند از  بهبود شرایط جسمى اش خبر داد و گفت: خدا را شــکر حالم بهتر است. حدود 30 درصد از

 ریه هایم درگیر شده بودند که چند روز در بیمارستان بسترى بودم و بهتر شدم و با نظر پزشک از بیمارستان 
مرخص شدم.

رضا فیاضى درباره ادامه فعالیتش در حوزه فیلمسازى خاطرنشان کرد: دو هفته از دوره نقاهت بنده مى گذرد 
ولى با نظر پزشکم باید به مدت یک هفته در منزل استراحت کنم تا بتوانم  به کارم برگردم.

رضا فیاضى، هنرمند ســینما، تئاتر و تلویزیون با سابقه کشــورمان پیش تر اعالم کرده بود که هر دو دوز 
واکسن کرونا را تزریق کرده بود. او دراین باره گفته بود نمى توانم بگویم سر کار کرونا گرفتم، در هر حال 
خودم را مقصر مى دانم چون فکر مى کردم واکسن زدم و دیگر اتفاقى برایم نمى افتد و کمتر ماسک زدم؛ 
بنابراین در قدم اول خودم مقصرم. من ســر کار هم مى رفتم، سر پروژه «خانه پرتقالى ها»، اما نمى دانم از 
کجا گرفتم. من واکســن زده بودم و فکر مى کردم دیگر غولم و اصًال فکر نمى کردم که گرفتار شوم چه 

برسد به اینکه بسترى شوم. 

تهیه کننده سریال «نیسان آبى»، از ســرگیرى تصویربردارى این ســریال را با توجه به بهبودى مهران 
غفوریان، اعالم کرد.

احسان ظلى پور افزود: کل سریال 20 قسمت است و حدودا دو تا سه هفته از کار باقى مانده است.
مهران غفوریان که در سریال «نیسان آبى» بازى داشت دچار حمله قلبى شد. این بازیگر سه شنبه 27 مهر 
ماه  تحت عمل جراحى قرار گرفت که موفقیت آمیز بوده و اکنون ادامه سریال «نیسان آبى» را بازى مى کند.

سریال «نیسان آبى» به کارگردانى منوچهر  هادى و تهیه کنندگى احسان ظلى پور، براى پخش از وى او 
دى ها تولید شده است. تاکنون 5 قسمت از این سریال با بازى مهران غفوریان، حسین یارى، یکتا ناصر، 

بهناز جعفرى، جمشید هاشم پور و علیرضا خمسه، منتشر شده است.

رضا فیاضى از بیمارستان مرخص شد

مهران غفوریان به «نیسان آبى» برگشت

بازیگر سینما و تلویزیون اعتقاد دارد انتخابش براى نقش حضرت مریم (س) خودش را هم غافلگیر کرد. 
شــبنم قلى خانى که میهمان بخش پرونده برنامه «سریالیســت» بود در این باره گفت:  تا آن زمان من 
تصاویر و نقاشــى هایى که از حضرت مریم (س) مى دیدم، چهره  متفاوتى با  چهره من داشت. وقتى از 
آقاى بحرانى پرسیدم ایشان گفت اتفاقًا، نقاشى هاى مرسومى که حضرت مریم (س) را در شمایل یک 
زن اروپایى با چشمان روشــن و موى بلوند نشان مى دهند دقیق نیســتند و چهره شما  قرابت بیشترى 

به ایشان دارد. 
این بازیگر درباره احساس خود از حضور در سریال حضرت مریم(س) نیز عنوان کرد: من در آن زمان 18 
سالم بود و یک بازیگر ناشــناخته بودم که این اثر اولین کار جدى من بود. سعى کردم آن چه را که آقاى 
بحرانى و متن اثر مى خواهند پیاده کنم. ضمن اینکه درباره زندگى حضرت مریم (س)  کتاب هاى زیادى 
هم مطالعه کردم و تفاسیر گوناگونى از قرآن کریم و انجیل را خواندم اما به هرحال منبع اصلى ما همان 
فیلم نامه بود که به قلم آقاى محمد سعید بهمن پور نوشته شده بود و به نظر من خیلى کامل و جامع هم بود.

قلى خانى افزود: «مریم مقدس» در سال 1378 به نیت یک سریال تلویزیونى تولید شد و البته یک نسخه 
سینمایى هم داشت که در سال 1380 اکران شد. استاد من زنده یاد پرویز پورحسینى هم در نقش حضرت 
زکریا  در این اثر حضور داشتند و به نوعى یک یادگارى ارزشمند از خودشان به جا گذاشتند. مریم مقدس 
براى خود من تجربه اى بسیار جالب و خاص بود و االن هم که 20 سال از اولین پخش و اولین اکران آن 

مى گذرد باز هم تماشاى آن حس خوبى به من مى دهد. 

کامران تفتى:

فیلم شهید نواب صفوى را بسازی د تا من بازى کنم
خاطره شبنم قلى خانى

 از انتخابش براى نقش «مریم مقدس»
کامران تفتى بازیگر تلویزیون و سینما در برنامه  تلویزیونى 
«احوالپرسى» گفت، دوست دارد در نقش شهید نواب صفوى 

بازى کند.
کامران تفتى در برنامه  گفتگومحور «احوالپرســى» مقابل 
مسعود روشن پژوه نشست و در جریان پرسش و پاسخ ها پس 
از مشاهده عکسى از شهید نواب صفوى از مبارزان بزرگ و 
نامدار از ارادت خود به این شخصیت صحبت کرد و افزود: سه 
کاراکتر در تاریخ این مرز و بوم وجود دارند که من دوست دارم 
نقش شان را بازى کنم و شهید نواب صفوى یکى از آنهاست.
بازیگر سریال «میکائیل» ادامه داد: نواب صفوى کسى  است 
که پاى آرمانش ایستادگى کرد ولو به قیمت از دست دادن 
جان خود و از همین رو همیشــه مرور زندگینامه اش برایم 
جالب بوده است. از جمیع سینماگران درخواست مى کنم یک 
نفر فیلم زندگى ایشان را بسازد تا من نقش شان را بازى کنم.
در بخش دیگرى از این گفتگو به اجراى کامران تفتى در یک 
برنامه دیگر در شبکه نسیم با موضوع ازدواج اشاره شد و تجرد 

او مورد ســوال قرار گرفت و این بازیگر مجرى توضیح داد: 
قرار بود در آخرین قسمت برنامه «وقتشه» عقد من و نامزد 
سابقم را برگزار کنیم اما در آخرین مراحل داستان عوض شد 
و این ازدواج به انجام نرسید! همه چیز نه پنجاه پنجاه بلکه 
10 به 90 بود و به هر حال مصلحت اینطور بود که زندگى ما 

اینطور رقم بخورد.
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آقاى گل فصل گذشــته لیگ یک در رؤیاى آقاى گلى لیگ برتر است و 
در هفته پنجم رقابت ها توانست دومین گل خود با پیراهن ذوب آهن را 

به ثمر برساند.
عارف رستمى مهاجم جوان فصل گذشته خیبر خرم آباد که در لباس خیبر 
توانست به عنوان آقاى گلى لیگ یک دست پیدا کند، با عملکرد درخشان 
خود نظر مثبت مهدى تارتار را جذب کرد و توانســت در نقل و انتقاالت 

تابستانى با ذوب آهن قراردادش را به امضا برساند.
او در همان بازى نخست فصل با لباس ذوب آهن به عنوان مهره تعویضى 
از سوى تارتار به زمین فرستاده شد و توانست مقابل صنعت نفت آبادان 
گلزنى کند و تعویض طالیى مهدى تارتار لقــب گرفت چرا که گلى به 

ارزش 3 امتیازى زد.
حاال رستمى در جریان هفته پنجم و در شرایطى که ذوب آهن در آستانه 
تساوى 1-1 بیرون از خانه مقابل شهر خودرو بود، فرصت 15 دقیقه اى 
براى گلزنى پیدا کرد و مهدى تارتار او را به میدان فرستاد تا بتواند جریان 

بازى را به سود تیمش تغییر بدهد.
عارف رستمى بازهم در نقش تعویض طالیى حاضر شد و با فرصت طلبى 
در دقیقه 93 توانست در موقعیت تک به تک با بابک سالمت به زیبایى 
دروازه شهر خودرو را فرو بریزد و دومین گل خود را در لیگ بیست و یکم 
به این شکل به ثمر رساند تا ارزش هاى خود را بیش از پیش نشان بدهد.

عارف رستمى، زننده گل پیروزى بخش ذوب آهن در برابر شهرخودرو، 
گفت: خیلى خوشحالم که در دقایق پایانى که به زمین آمده بودم توانستم 
گل بزنم. خیلى جالب است که دو دفعه در دقیقه 80 به زمین آمدم و دقیقه 
92 گل زدم قسمت من هم این شکلى است. البته از دقیقه یک بر بازى 
مســلط بودیم و روى یک ضد حمله بچه ها در محوطه جریمه تصمیم 
گرفتند محتاط عمل کنند که همانند بــازى قبلى پنالتى اتفاق نیافتد که 

متاسفانه گل تســاوى را دریافت کردیم ولى بعدش آقاى تارتار تعویض 
انجام داد و حمله کردیم و خوشبختانه به گل هم رسیدیم.

رســتمى در خصوص اینکه چرا به عنوان یار تعویضى به زمین مى آید، 
گفت: هیچ بازیکنى دوســت ندارد تعویضى به زمیــن بیاید و من هم از 
این قاعده مستثنى نیستم ولى تمرکزم را روى این قضیه مى گذارم که 
هرچند دقیقه بازى کردم مثمر ثمر باشم و به نظر کادر فنى کامًال احترام 

مى گذارم.
مهاجم ذوب آهن که سال گذشته آقاى گل لیگ یک شد در مورد اینکه 
مى تواند در لیگ برتر هم این عنوان را کســب کند یا خیر، اضافه کرد: 
تمرکز من این است که در هر بازى گل بزنم و یا پاس گل بدهم امیدوارم 

که خدا هم کمک کند و به این مهم برسم.
مهاجم سبزپوشــان اصفهان در خصوص صحبت مهــدى تارتار مبنى 
بر اینکه اعتقاد دارد تیم برتــر میدان بودند و از شــاگردانش بابت این 
قضیه تشــکر کرده نظرش را اینگونه بیان کرد: همانطور که گفتم ما بر 
بازى مسلط و مســتحق برد بودیم البته بدبیارى هم آوردیم به خصوص 

موقعیت هایى که تبدیل به گل نشد.
رستمى در مورد تاخیر شش ساعته پرواز شــان قبل از بازى و خستگى 
بابت آن گفت: ما از ساعت 12 ظهر ســرپا بودیم. تمرین کردیم و بعد به 
فرودگاه رفتیم و معطلى زیاد داشتیم. خدا را شکر توانستیم با این برد تمام 

سختى ها را از یاد ببریم.
رســتمى در پایان در مورد دیدار هفته آینده با فوالد یادآور شد: در بازى 
هفته آینده میزبان هســتیم و فوالد هم تیم خیلى خوبى است و قهرمان 
جام حذفى شده و آقاى نکونام دوباره به این تیم بازگشته و شرایط خوبى 
دارند ولى ما با روحیه برد که داریم مى توانیم در این بازى هم به پیروزى 

برسیم چون تیممان واقعا خیلى خوب است.

زننده گل طالیى ذوب آهن: 
مى خواهم در هر بازى یا گل بزنم یا پاس گل بدهم

خیز آقاى گل لیگ یک براى 
کسب کفش طالى لیگ برتر

علیرضا فغانى، داور بین المللى کشــورمان در خصــوص قضاوتش در بازى 
تیم هاى فوتبال استقالل تهران و نســاجى مازندران اظهار کرد: عملکرد تیم 
داورى را ناظر بازى ارزیابى مى کند که خوشبختانه ایشان از عملکرد ما رضایت 
داشتند. من دیروز در ورزشــگاه آزادى متوجه شدم که داوران ما حتى سیستم 
رادیویى نیز ندارند و امیدوارم امکانات اولیه براى داوران فراهم شود. سه داور 
نخبه کشورمان یعنى کامرانى فر، افشــاریان و سخندان در فدراسیون فوتبال 
سمت هاى مهمى دارند و ان شاءا... با حمایت عزیزى خادم رئیس فدراسیون 
فوتبال امکانات اولیه را مهیا کنند و در مرحله بعدى به دنبال راه اندازى VAR در 

ورزشگاه هاى کشورمان باشند.
او ادامه داد: اگر فیلم بازى و نظرات کارشناسان داورى را دیده باشید آن صحنه 
اصًال هند نیســت و فرهاد مجیدى، ســرمربى تیم فوتبال استقالل تهران در 
کنفرانس مطبوعاتى در این خصوص صحبت کرده و این کار اشتباهى است که 
داور بخاطر اشتباه داورى عذر خواهى کند و امیدوارم مجیدى اطالعات خودش 
را بروز کند و فرار رو به جلو نکند تا فشــار بر روى داور بازى بیافتد. من به این 
اعتراض ها عادت دارم و برایم مهم نیست که ایشان چى مواردى گفته است و 

آن صحنه هند نبود.
فغانى بیان کرد: دست بازیکن کنار بدنش است و دست در حالت طبیعى است، 
اما در بازى ایران و سوریه دست بازیکن باز بود و داور با کمک VAR پنالتى را 

اعالم کرد.

سنگربان سپاهان بعد از گذراندن یک شب آرام در رویارویى با تراکتور به صدرنشینى اش 
در جدول کلین شیت هاى فصل جدید ادامه داد.

در تقابل سپاهان و تراکتور، توپ و میدان بیشتر در اختیار شاگردان نویدکیا بود و آن ها 
بودند که توانستند خلق موقعیت هاى پرشمارى داشته باشند و در مقابل تراکتور خطرى 
روى دروازه سپاهان نداشت و تک شوت در چارچوب آن ها نیز به راحتى در اختیار گلر 

اتریشى سپاهان قرار گرفت.
این آمار و ارقام بدان معناست که کریستوف کنت توانست براى چهارمین بازى 
در فصل جدید دروازه اش را بسته نگه دارد؛ او که در فصل جدید لیگ برتر تنها 
یک گل دریافت کرده، تنها در هفته چهارم مقابل ذوب آهن مقابل سجاد 
دانایى مغلوب شد و به جز گل دریافتى از حریف همشهرى، در چهار بازى 
مقابل تراکتور، هوادار، نفت مسجدسلیمان و مس رفسنجان نیز شاگردان 

نویدکیا موفق شده اند دروازه خود را بسته نگه دارند.
با این وصف و کلین شیت به دست آمده در بازى روز جمعه، حاال کنت تنها گلر فصل 
جدید است که به عدد 4 کلین شیت از 5 مسابقه رســیده است؛ دروازه بان اتریشى با 
نمایش هاى مطمئن و خوب خود باعث شده تا نیما میرزازاد سنگربان جوان سپاهان 

فعًال روى نیمکت باشد و او انتخاب اولین نویدکیا براى خط دروازه سپاهان است.
حســین پورحمیدى دروازه بان آلومینیوم اراك و فرهاد مجد کرمانشاهى دروازه بان 
پیکان تهران با 3 کلین شیت در جدول رده بندى بیشترین کلین شیت هاى لیگ بیست 
و یکم در جایگاه دوم حضور دارند. البته حســین پورحمیدى در هفته اول رقابت هاى 
لیگ حفاظت از سنگر اراکى ها را برعهده نداشت و آمار او مربوط به چهار مسابقه است. 
حسین حسینى، احسان مرادیان، محمدرضا اخبارى، علیرضا حقیقى، ایمان صادقى، 
حبیب فرعباسى، محســن فروزان، احمد گوهرى و على محسن زاده نیز دروازه بانانى 

هستند که در فصل جدید لیگ برتر دو کلین شیت داشته اند.

یک اتریشى، رکورددار کلین شیت
 در لیگ بیست و یکم
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یک اتر

هافبک هجومى ذوب آهن در مورد گلى که در برابر شهرخودرو به ثمر رساند گفت: یک 
لحظه دیدم جایگیرى گلر حریف اشتباه است و فرصت شوتزنى دارم، توپ را مستقیم 

وارد دروازه کردم.
تیم فوتبال ذوب آهن موفق شد در هفته پنجم رقابت هاى لیگ برتر مقابل پدیده مشهد 

به برترى برسد و جایگاهش را در جدول مسابقات بهبود بخشد.
سجاد جعفرى در خصوص برترى ذوب آهن مقابل شهرخودرو در هفته پنجم رقابت هاى 
لیگ برتر اظهار داشت: بازى خیلى خوبى بود و ما با شناخت کافى روى تیم حریف وارد 
زمین شده بودیم و نقاط ضعف و قوت شــان را به خوبى مى شناختیم و کادرفنى نکات 

خوبى به ما گوشزد کرده بود که ســعى کردیم در زمین پیاده کنیم و با دست پر خارج 
شویم که خدا را شکر همینطور هم شد.

وى در مورد اینکه ذوب آهن براى دومین بار در دقایق پایانى بازى به گل رسید و نتیجه 
را برگرداند، گفت: این نشان از تمرکز باالى تیم و آن روحیه جنگندگى است که آقاى 
تارتار در تیم ما جا انداخته است. یادم اســت ذوب آهن فصل قبل برعکس این اتفاق 
برایش رخ مى داد و چند بار در دقایق پایانى گل دریافت کرد و نتیجه بازى به ضررش 
برگشت ولى حاال این را به خوبى متوجه شــدیم که تا زمانى که داور سوت نزده بازى 
در جریان اســت و فرصت داریم. این را هم بگویم که خیلى زودتر مى توانستیم کار را 
تمام کنیم و موقعیت هاى بیشمارى را خراب کردیم و اگر با دقت تر بودیم زودتر کار را 

تمام کرده بودیم.
وینگر ذوب آهن در مورد گلزنى خودش در این بــازى عنوان کرد: من روى یک نفوذ 
از سمت چپ ابتدا قصد داشتم توپ را ارسال کنم ولى یک لحظه دیدم جایگیرى گلر 
حریف اشتباه است و فرصت شوتزنى دارم و توپ را مستقیم وارد دروازه کردم. این راهم 

بگویم که مهم نیست چه کسى گل مى زند و براى همه تیم مهم کسب 3 امتیاز بود.
جعفرى در مورد نتایج خوب ذوب آهن در فصل جدید یادآور شد: تیم شرایط خوبى دارد 
و با وجود تغییرات زیاد به دلیل تمرینات منظم پیش فصل توانستیم به هماهنگى الزم 
برسیم و حتى مى توانســتیم بهتر از این عمل کنیم و به نظرم در بازى با پیکان و حتى 
استقالل که در آن مصدوم شدم و به دلیل ضربه به سرم به بیمارستان رفتم مى توانستیم 
پیروز شویم یا حداقل بازى را نبازیم. خدا را شکر این هفته که ما بردیم تیم هاى باالى 

جدول امتیاز از دست دادند و در حال حاضر 2 امتیازى صدر هستیم.

زننده گل ذوب آهن برابر شهرخودرو:

دیدم جایگیرى گلر اشتباه است، شوت زدم

سرمربى سپاهان پس از تســاوى تیمش مقابل تراکتور اظهار داشت: از نظر من در نیمه اول 
فوتبال فوق العاده اى بازى کردیم. سعى کردیم موقعیت هاى خوبى ایجاد کنیم. تراکتور سعى 
داشت با سیستمى بازى کند که در زمین خودش فشرده باشد و با مهاجم سرعتى از ضدحمالت 

استفاده کند.
محرم نویدکیا افزود: نیمه اول خوبى بود باید از فرصت هایمان استفاده مى کردیم. در نیمه دوم 
همین بازى را ادامه دادیم اما باز هم مقدارى عجله کردیم. طبیعى اســت چون مى خواستیم 
نتیجه بگیریم. چندبار از توپ هاى بلند استفاده کردیم که نیاز نبود. روى هم رفته از نوع فوتبال 
تیمم راضى هستم اما نتیجه راضى کننده نیســت. باید با همکارانم راه حل هاى بهترى پیدا 
کنیم. اغلب تیم ها در نقش جهان با الیه هاى دفاعى بازى مــى کنند. باید از این الیه ها رد 
بشویم. حال ما هم مانند زاینده رود خیلى خوب نیست. امیدوارم هفته هاى آینده نتایج بهترى 

بگیریم و هر دو حالمان خوب شود.
سرمربى تیم فوتبال سپاهان در مورد کم بودن شانس هاى شــوت زنى این تیم عنوان کرد: 
قبول دارم در نیمه اول چند بار شانسمان را امتحان کردیم اما کم بود، در نیمه دوم باید بیشتر 
این کار را انجام مى دادیم. البته این معضل من است، باید براى شانس شوت زنى، فضا ایجاد 
کنیم. در نیمه دوم فضاســازى خوبى انجام دادیم و بچه ها چند موقعیت خوب داشتند، با این 
حال ســبک فوتبال ما طورى اســت که تیم ها فضاى کمترى به ما مى دهند. باید بیشتر کار 
کنیم و راهکارهاى بهترى بیاوریم تا فضاى بیشترى از تیم ها بگیریم و از این موضوع بیشتر 

استفاده کنیم.

حال سپاهان هم مثل زاینده رود
 خیلى خوب نیست

فغانى: 
مجیدى اطالعاتش را به روز کند

یک رسانه روسى از جدایى قطعى سردار آزمون از تیم زنیت و توافق این مهاجم 
ایرانى با باشگاه لیون فرانسه خبر داد.

به نقل از nvsport، سردار آزمون در آستانه انتقال به لیگ یک فرانسه است و به 
زودى قراردادش را با باشگاه لیون امضا مى کند.

قرارداد آزمون با باشگاه زنیت روســیه در ژوئن 2022 به پایان مى رسد و این 
قرارداد تمدید نمى شود. «نیکولو شــیرا» روزنامه نگار ایتالیایى هم در توییتر 
خود اعالم کرده است که آزمون براى عقد قرارداد چهار ساله با باشگاه لیون به 

توافق رسیده است.
پیش از این ســایت spbdnevnik روســیه گزارش داده بود که احتمال دارد 
سردار آزمون با «الکســى میرانچوك» مهاجم ملى پوش روسیه و تیم آتاالنتا 

معاوضه شود.
طبق ادعاى این ســایت، در جریان بازى زنیت با یوونتوس در لیگ قهرمانان 
اروپا، یکى از سران باشگاه زنیت با نمایندگان باشگاه آتاالنتا گفتگو کرده است. 
طرفین در مورد وضعیت الکسى میرانچوك و همچنین انتقال احتمالى سردار 

آزمون به آتاالنتا صحبت کردند.

سخنگوى فدراسیون فوتبال گفت: با 
وجود عدم ارائه تضامین بانکى از سوى 
باشگاه ها، مجوز موقت اجراى تبلیغات 

محیطى براى یک بازى صادر شد.
حسین شریفى گفت: باتوجه به استقبال 
فدراسیون و ســازمان لیگ فوتبال از 
بحث واگذارى تبلیغــات محیطى به 
باشگاه ها، مهلتى جهت ارائه ضمانت 
بانکى از سوى باشگاه ها در نظر گرفته 
شد که این فرصت تا روز پنج شنبه (27 
آبان) بود، اما تضامین الزم را دریافت 

نکردیم.
وى ادامــه داد: مجموعــه مدیریتى 
فوتبال کشور مشــتاق برون سپارى 
اجراى تبلیغات محیطى است. نشست 
مشترك با مدیران عامل باشگاه ها نیز 
در راســتاى همین هدف بود و پس از 
آن نیز چندین جلســه توسط کارگروه 
مشخص شده برگزار شــد. از آنجایى 
که وظیفه فدراسیون، صیانت از فوتبال 
کشور است و باشگاه  ها بخش بزرگى 
از فوتبال هســتند، فدراسیون تصمیم 

گرفته با وجود عدم ارائه تضمین بانکى، 
اجراى تبلیغــات محیطى را براى یک 
بازى به باشگاه ها بسپارد. تا روز دوشنبه 
(یکم آذر ماه) بایــد تضمین بانکى از 
سوى باشگاه ها ارائه شود، در غیر این 
صورت روال ســابق ادامه پیدا خواهد 

کرد. 
مدیر روابــط عمومى و ســخنگوى 
فدراسیون فوتبال تصریح کرد: برون 
سپارى تبلیغات محیطى باید با شرایط 
استاندارد صورت بگیرد، چراکه لیگ 
فوتبال مشاع است و باید سهم یکسانى 
براى همه باشگاه ها قائل شویم. ضمن 
اینکه نباید فراموش کنیم که سهام دار 
اصلى در این پروژه، فدراسیون فوتبال 
اســت. به همین دلیل یکــى از اولین 
کمیته هاى تشــکیل شده پیرو دستور 
رییس فدراسیون، کمیته چابکسازى 
بود. پس انگیزه خود ما براى این اقدام 
بیشتر است. فدراسیون باید پاسخگوى 
همه باشگاه ها باشــد و قرار نیست که 
صرفا منافع یک یا دو باشــگاه خاص 

حفظ شود.

توافق سردار براى قرارداد 4 ساله
هشدار فدراسیون فوتبال به باشگاه ها  با شیرهاى فرانسه

براى در اختیار گرفتن تبلیغات محیطى



0606آگهىآگهى 4184 سال هجدهمیک شنبه  30  آبان  ماه   1400

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق 

اصفهان
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا 
سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود تا شخص 
یا اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تســلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند 
نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند 
و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شــماره 140060302027000005 مورخ 1400/01/07 مرتضى توانگر فرزند 
اسداهللا بشــماره شناســنامه 68677 صادره از اصفهان بشــماره ملى 1281785059 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 1959 فرعى از اصلى 
15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 192/37 مترمربع. خریدارى مع الواسطه 
بصورت عادى از مالک رسمى آقایان حاج رحیم و حاج کریم زارع. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/08/15 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/30- م الف: 1216986- رییس منطقه 

ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان  -مهدى صادقى وصفى/8/307
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 

ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 140060302006005098- 1400/8/3

رأى هیأت 
باتوجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل سند 137266 مورخ 93/03/07 
دفتر 63 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت 
از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى 
داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس 
که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم 
اعظم کیانى خوزانى به شناسنامه شماره 191 کدملى 1141170558 صادره فرزند حسین 
نسبت به 3 دانگ مشاع از 6 دانگ یکباب خانه به مساحت 40/232 مترمربع پالك شماره 
1/286 فرعى از 122 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى 

خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل سند 137266 مورخ 93/03/07 
دفتر 63 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت 
از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى 
داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس 
که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم 
سید حبیب نوربخش ورنوسفادرانى به شناسنامه شماره 218 کدملى 1141204835 صادره 
فرزند سید هاشم نســبت به 3 دانگ مشــاع از 6 دانگ یکباب خانه به مساحت 40/232 
مترمربع پالك شــماره 1/286 فرعى از 122 اصلى واقع در اصفهــان بخش حوزه ثبت 
ملک خمینى شــهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید.تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/08/15 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/30 م الف: 1216395- هیأت دوم قانون 

تعیین تکلیف اراضى فاقد سند مالکیت اداره ثبت اسناد و امالك خمینى شهر/8/309 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس 
از اخذ رســید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند 
راى شماره 3329مورخ 1400/07/08آقاى داود آقا کبیرى نجف آبادى فرزند محمد رضا 
ششدانگ یک درب باغ   به مساحت 336مترمربع قســمتى  از پالك ثبتى  شماره 443/2  
اصلى قطعه6 نجف آباد واقع در  بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى 

مى باشد .  
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/08/15 - تاریخ انتشــار نوبــت دوم : 1400/08/30 - 
1216717/ م الف حجت اله کاظم زاده اردســتانى  سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى/8/311

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس 
از اخذ رســید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند 
آراى شــماره 3280-3281-3282-3283 و 3284 مــورخ 1400/07/06 آقایان  احمد 
حمیدى نجف آبادى فرزند رضا، نسبت به یک و سیصد و چهل و چهار - هزارم دانگ مشاع 
، مهدى حمیدى نجف آبادى فرزند رضا نسبت به یک و یکصد و چهار - هزارم دانگ مشاع 
، رحمن حمیدى نجف آبادى فرزند رضا نسبت به یک و پانصد و هشتاد و یک هزارم دانگ 
مشاع ، رســول حمیدى نجف آبادى فرزند رضا نسبت به یک و یکصد و چهار هزارم دانگ 
مشاع و ابراهیم حمیدى نجف آبادى فرزند رضا نسبت به هشتصد و شصت و هفت هزارم 
دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب مغازه و فوقانى به مســاحت 34/94 مترمربع قسمتى از 
پالك ثبتى شماره 515 و 517 واقع در قطعه 5 نجف آباد واقع در بخش 11 حوزه ثبت ملک 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد .  
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/08/15 - تاریخ انتشــار نوبــت دوم : 1400/08/30 -
 1216733 / م الف حجت اله کاظم زاده اردســتانى  سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى/8/313
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس 
از اخذ رســید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند 
آراى شــماره 3478 و 3477 مورخ 1400/07/17 خانم زهرا مهدیــه نجف آبادى فرزند 
غالمرضا نسبت به سه دانگ مشاع و آقاى محمد مهدیه نجف آبادى فرزند مصطفى نسبت 
به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 209/57 مترمربع از پالك شماره 
128 و 129 اصلى واقع در قطعه4 بخش 11 حوزه ثبت ملــک اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى  مشاعى مى باشد .  
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/08/15 - تاریخ انتشــار نوبــت دوم : 1400/08/30 - 
1216756 / م الف حجت اله کاظم زاده اردســتانى  سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى/8/315
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس 
از اخذ رســید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند 
راى شــماره 3371مورخ 1400/07/11خانــم ریحانه رضائى فرزند علیرضا ششــدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 126/21مترمربع قسمتى از پالك ثبتى شماره 782  اصلى قطعه3 
نجف آباد  بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى طى سند انتقال شماره 141052-

95/07/04  مالک رسمى  مشاعى مى باشد .  
تاریخ انتشــار نوبــت اول: 1400/08/15-تاریخ انتشــار نوبــت دوم : 1400/08/30 -
 1217008 / م الف حجت اله کاظم زاده اردســتانى  سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک

 نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى/8/317
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 

متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس 
از اخذ رســید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند 
راى شــماره 17641 مورخ 1394/06/24 آقاى احمد افروغ فرزند على محمد ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 214/33 مترمربع قسمتى از پالك شماره 87  اصلى واقع در یزدانشهر 
بخش 12 ثبت اصفهان - متقاضى بوسیله مبایعه نامه عادى مع الواسطه از ورثه غالمحسین 

معینى مالک گردیده است .   
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/08/15 - تاریخ انتشــار نوبــت دوم : 1400/08/30 -
  1217049 / م الف حجت اله کاظم زاده اردستانى  سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى/8/319
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 140085602006007667 تاریخ ارســال نامه: 1400/08/08 - ورثه خانم 
فرخ گودرزیان به استناد یک برگ استشهادیه محلى که هویت و امضا شهود رسمًا گواهى 
شده مدعى است سه دانگ مشاع از ششــدانگ پالك شماره 39 فرعى از 115 اصلى واقع 
در خمینى شــهر بخش 14 ثبت اصفهان که در دفتر 275 ص 107 مسبوق به ثبت و سند 
مى باشد که در اثر جابجایى مفقود شده است و چون درخواست صدور المثنى سند مالکیت 
نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى 
شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهى ذکر شده) نسبت به آن یا وجود 
سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت 
مجلس و اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در 
صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم 
خواهد شد. م الف: 1225426- سید امیرحسین حسن زاده - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت 

ملک خمینى شهر از طرف مریم رضایى /8/513
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 140085602006008159 تاریخ ارسال نامه: 1400/08/20 - آقاى نعمت 
اله بدیعى فرزند حسین به استناد یک برگ استشهادیه محلى که هویت و امضا شهود رسمًا 
گواهى شده مدعى است بیست سهم و چهل و یک هفتادم سهم مشاع از سى سهم ششدانگ 
پالك شماره 67 فرعى از 114 اصلى واقع در خمینى شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در دفتر 
430 ص 326 مسبوق به ثبت و سند مى باشد که در اثر جابجایى مفقود شده است و چون 
درخواست صدور المثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیر از آنچه در 
این آگهى ذکر شده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار 
این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنى سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تســلیم خواهد شد. م الف: 1225370- سید امیرحسین 
حسن زاده - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک خمینى شهر از طرف مریم رضایى /8/514

فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140085602006008366 تاریخ ارسال نامه: 1400/08/26 - آقاى/خانم مهدى 
قربانى خوزانى فرزند غالمعلى به استناد یک برگ استشهادیه محلى که هویت و امضا شهود 
رسماً گواهى شده مدعى است که سند مالکیت یک سهم مشاع از 330 سهم ششدانگ پالك 
شماره 104/4 واقع در خمینى شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در صفحه - دفتر الکترونیکى 
139920302006018896 امالك ذیل ثبت  - به نام نامبرده فرزند - ثبت و صادر و تسلیم 
گردیده و به موجب سند قطعى 1399/12/06- 29243 دفترخانه اسناد رسمى شماره 276 به او 
انتقال قطعى یافته و معامله دیگرى هم انجام نشده - به موجب سند - دفتر - نزد - رهن است 
نحوه گم شدن یا از بین رفتن جابجایى از بین رفته/ مفقود شده است چون درخواست صدور 
المثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهى مى شــود که هرکس مدعى انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهى ذکر شده) 
نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این 
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا 
مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى 
نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى 
تسلیم خواهد شد. م الف: 1225453- سید امیرحسین حسن زاده - سرپرست واحد ثبتى حوزه 

ثبت ملک خمینى شهر از طرف مریم رضایى /8/515
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
شــماره: 140060302016001048 - تاریــخ: 1400/08/26 - برابــر راى شــماره 

140060302016000910- 1400/07/28 هیــات اول موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
ملک تیران تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضى خانم فاطمه مظاهرى فرزند حســین 
بشماره شناسنامه 70 صادره از در تمامت چهل حبه از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت ششدانگ 479,26 مترمربع پالك فرعى 410 فرعى از یک اصلى بخش دوازده 
ثبت اصفهان خریدارى از مالک رسمى خانم گوهر امانى فرزند محمد محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. 
بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/30- تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/09/15 - م الف: 1225490- رئیس ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک تیران- سید 

محمدحسن مصطفوى /8/516
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس 
از اخذ رســید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند 
راى شــماره 2560مورخ 1400/05/25 آقاى وحید بخردى نسب فرزند عیسى ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 122/37مترمربع قسمتى از پالك شماره 439  اصلى واقع در قطعه10 
نجف آباد واقع در بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى طبق ســند رسمى شماره 
184694- 98/10/18  دفترخانه 23 نجف آباد مالک رســمى  مشــاعى مى باشد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1400/08/30 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/15 - 1225240 / م 
الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از 

طرف آفرین میر عباسى /8/519
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس 
از اخذ رســید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند 
راى شــماره 1706 مورخ 1400/03/28 آقاى ســید رضا موســوى پــور فرزند مهدى 
ششــدانگ یکبابخانه  به مســاحت 146/44 مترمربع قســمتى از پالك شــماره یک  
فرعــى از 325 اصلــى واقــع در قطعــه3 بخش 11 حــوزه ثبــت ملــک اصفهان - 
متقاضى مالک رســمى  مشــاعى مى باشــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/08/30 
- تاریــخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/09/15 - 1225227  / م الــف - حجــت الــه 
کاظم زاده اردســتانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبــت ملک نجف آبــاد - از طرف

 آفرین میر عباسى /8/521
اخطار اجرایى

شــماره 559/98 به موجب راى شــماره 970 تاریخ 98/12/24 حوزه سوم  شوراى حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه آقاى فرزاد گلچین  به 
نشانى مجهول المکان محکوم است به محکومیت خوانده به پرداخت  مبلغ 100/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و به پرداخت خســارت تاخیردرتادیه برابر شاخص بانک مرکزى 
از تاریخ چک 1398/6/8 تا زمان وصول آن در حق خواهان و پرداخت 1/350/000 ریال 
بابت هزینه دادرسى در حق خواهان نیم عشر دولتى.محکوم له: آقاى احمد معین  به نشانى: 
یزدانشهر خ 16 شرقى پ 13 ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید.
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آگهى تغییرات
شرکت ارفع سقف ســهامى خاص به 
شــماره ثبــت 4519 و شناســه ملى 
10260256717 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1400/03/10 آقاى 
احمد طاهــرى دولت آبادى به شــماره 
ملى 6609771707 بســمت رئیس 
هیات مدیره ، آقاى فالمرز طاهرى دولت 
آبادى به شــماره ملى 6609752761 
بسمت نایب رئیس هیات مدیره ، آقاى 
اکبر طوطى کمشــچه به شــماره ملى 
6609170770 بســمت عضو هیات 
مدیره ، آقاى حســن طاهرى به شماره 
ملى 6609594481 بسمت مدیرعامل 
(خارج از اعضا هیات مدیره) براى مدت 
دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالى 
و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و 
رئیس هیات مدیره متفقــا همراه با مهر 
شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

(1224251)

آگهى تغییرات
شرکت فنى مهندســى الکترو امان صفه 
سهامى خاص به شــماره ثبت 29038 و 
شناسه ملى 10260497100 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 
1400/03/04 تصمیمــات ذیــل اتخاذ 
شــد : مرضیه انصــارى به شــماره ملى 
1285097130 و زهرا تقوى به شــماره 
ملــى 1287238051 و بهنــاز آل آقا به 
شماره ملى 1288072686 بعنوان اعضاى 
اصلى هیئت مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند. اصغر ساعدى به شماره 
ملــى 4622179423 و ســعید دهقانى 
ناژوانى به شماره ملى 1285099605 به 
ترتیب به سمت بازرس اصلى و بازرس على 
البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شدند. روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان به 
منظور درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1224255)

آگهى تغییرات
شــرکت مهندســین مشــاور تالش 
نقش جهان شــرکت ســهامى خاص 
به شــماره ثبــت 9843 و شناســه 
ملــى 10260309217 بــه اســتناد 
صورتجلســه هیئــت مدیــره مورخ 
1400/04/02 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد : فرهاد طاهریون اصفهانیبه شماره 
ملى1284586091 بــه عنوان رییس 
هیئت مدیره و مدیرعامل و امیرحســین 
طاهریــون اصفهانى بهشــماره ملى 
1292036354 به عنوان نایب رییس 
هیئت مدیره و احسان طاهریون اصفهانى 
به شماره ملى1270742299 به عنوان 
عضو هیئت مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد 
آور ، چکها و بروات و قراردادها با امضاى 
مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر و 
نافذ خواهد بود . ضمناً مدیرعامل مجرى 
مصوبات هیئت مدیره مى باشد . اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1224266)

آگهى تغییرات
شرکت اسپید پالست نقش جهان شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 23515 و 
شناسه ملى 10260443235 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1400/07/29 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : محمدحسین مورائیان به کدملى 
1287972446 بسمت مدیر عامل شرکت 
و عضو هیئت مدیره و علیرضا مورائیان به 
کدملى 1272587304 بســمت رئیس 
هیئت مدیره و مهنــاز حالجیان به کدملى 
1281017558 بسمت نایب رئیس هیئت 
مدیره براى مدت دوسال انتخاب گردیدند. 
محمد مباشریان به کدملى 1286135508 
و بیژن مسائلى به کدملى 1282295756 
بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل 
شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. 
کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت 
با امضاء مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر 
است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1224852)

تاسیس
شرکت سهامى خاص تضمین کیفیت تابان اسپادانا درتاریخ 1400/08/01 به شماره ثبت 69101 
به شناسه ملى 14010449999 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر 
جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ایجاد و نظارت ، کنترل و توسعه کیفیت فراینده 
هاى طراحى ، ســاخت و مونتاژ در دو حوزه برق و مکانیک براى محصوالت مختلف تجارى و غیر 
تجارى و همچنین استاندارسازى و پیاده سازى الزامات فنى ، خرید و فروش و صادرات و واردات 
کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى ، أخذ و اعطاى نمایندگى شرکت هاى معتبر داخلى و خارجى ، عقد قرارداد 
با اشخاص حقیقى و حقوقى ، اخذ وام و اعتبارات بانکى از بانک هاى دولتى و خصوصى صرفأ جهت 
اهداف شرکت . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرســتان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر 
اصفهان، محله شهرك کاوه ، کوچه شقایق ، کوچه شقایق 3 ، پالك 5 ، ساختمان آراد ، طبقه همکف 
کدپستى 8196958974 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى 
منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط 
موسسین طى گواهى بانکى شماره 589 مورخ 1400/07/08 نزد بانک سپه شعبه ملک شهر با کد 
1770 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى حمید یاورى به شماره ملى 1292592826 
به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم فرناز 
سعادتى نژاد به شماره ملى 1293025143 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم 
منصوره قدوسى بروجنى به شــماره ملى 4650691702 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 
سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، 
قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل و سهامدار آقاى 
سید حمیدرضا طباطبائى همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
بازرسان آقاى مسعود کیان ارثى به شماره ملى 1159894310 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 
سال آقاى سیداحمد طباطبائى به شماره ملى 2400042454 به سمت بازرس على البدل به مدت 
1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع 
فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشــد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1224849)

آگهى تغییرات
شرکت فنى مهندسى کارا نهاد نیک فام با مسئولیت محدود به شماره ثبت 65112 و شناسه ملى 14009289409 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1400/07/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مهدى اعتبارى به کدملى 1291487972 بعنوان 
مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و محمد ذاکر به کدملى 1289229201 بعنــوان نایب رئیس هیئت مدیره براى مدت نامحدود انتخاب 
شدند. کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل : چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسالمى و اوراق عادى و ادارى با امضاء 
مدیرعامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1224859)

آگهى تغییرات
شرکت فنى مهندسى کارا نهاد نیک فام با مسئولیت محدود به شماره ثبت 65112 و شناسه ملى 14009289409 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
فوق العاده مورخ 1400/07/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : زکیه طباطبائى به کدملى 1291584641 دارنده 4000000ریال سهم الشرکه، با دریافت 
4000000ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج و دیگر هیچ گونه حق و سمتى ندارد. و سرمایه شرکت از مبلغ 14000000ریال 
به 10000000ریال کاهش یافت و ماده 4 اساسنامه به شرح زیر اصالح شــد: ماده 4 اصالحى: سرمایه شرکت 10000000ریال است که تماما به 
صورت نقد پرداخت و در اختیار مدیران شرکت قرار گرفت. لیست شرکاء شــرکت و میزان سهم الشرکه هر یک بدین شرح مى باشد: مهدى اعتبارى 
1291487972 دارنده 6000000ریال سهم الشرکه و محمد ذاکر 1289229201 دارنده 4000000ریال سهم الشرکه اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1224861)
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...ادامه از صفحه 2
 این هم ورودى گزارش روزنامه ســر تــا به پا اصولگراى رســالت: 
«کشــاورزان اصفهان، روز گذشــته با همراهى و حمایت انبوه مردم 
در بستر خشــک زاینده رود حاضر شــدند تا براى جارى شدِن دوباره 
زاینده رود مطالبه گرى کنند. تصاویر و فیلم هایى که منتشر شده نشان 
مى دهد، اصفهانى ها در مقابل پل خواجو، تجمع کرده و شعار مى دهند: 

«زاینده رود رو پس بده، به اصفهان نفس بده.»

فرهیختگان
پرداختن روزنامه دانشگاه آزاد به تجمع روزجمعه اصفهان از دو جنبه با 
پرداختن سایر مطبوعات به این اتفاق متفاوت است. اول به جهت حجم 
زیادى که روزنامه به آن اختصاص داده است(یک صفحه کامل) و دوم 
نگاهى که فرهیختگان وراى درخواســت آب کشاورزان به این تجمع 

اعتراضى کرده است.
دبیرگروه جامعه این روزنامه که خودش چندى پیش به اصفهان سفر 
کرد تا پاى درد دل کشاورزان متحصن در بستر زاینده رود بنشیند، دیروز 
هم حاصل کارش در یک صفحه از روزنامه فرهیختگان منتشر شد تا 
نگاه متفاوت این روزنامه اصولگرا نسبت به خودى ها(سایر مطبوعات 

این جناح) و غیر خودى ها(مطبوعات اصالح طلب) مشخص تر شود.
فرهیختگان در گزارشش از جمله آورده است: «اتفاقى که روز جمعه در 

اصفهان رقم خورد کامًال در تاریخ محیط زیست ایران بى سابقه است. 
چنین تجمعى را تاکنون نداشتیم. یعنى پرشمارترین تجمع محیط زیستى 
مربوط به سال 91 در زنجان مى شود که یک سوم جمعیت روز جمعه بود. 
این اتفاقى است که نه تنها در ایران که در خاورمیانه هم بى نظیر است... 
روز گذشته(جمعه)، یکى درمیان و با فواصل کوتاه، گوشى مى لرزید و 
مدام پیام بود که از تهران و اصفهان، درباره اصفهان و اعتراض کشاورزان 
اصفهانى و مردم این شهر مى آمد. جمعیت مدام بیشتر مى شد و تخمین 
دوستان و رفقایى که پیام مى دادند هم مدام باالتر مى رفت. حیرت انگیز 
بود؛ به قــول محمد درویش فعال محیط زیســت، حیرت انگیزترین و 
پرشــورترین اعتراض محیط زیســتى تاریخ ایران. حاال اینکه صرفًا 
محیط زیستى باشد، قابل اغماض اســت، اما اینکه یکى از اصلى ترین 

دالیل آن محیط زیست باشد، اصًال قابل چشم پوشى نیست...»
نگاه مهم فرهیختگان به تجمع روز جمعه اما در تیتر و عکس نخست این 
روزنامه متجلى است؛ آنجا که از حق اعتراض و به رسمیت شناخته شدن 
آن سخن مى گوید: «فیلم هایى که براى من از اصفهان در شبکه هاى 
مجازى فوروارد مى شد، لوگوى فالن شبکه آن ور آبى و آدرس آن یکى 
رسانه معاند را نداشت و اتفاقاً اکثر آنها از همین صداوسیماى خودمان بود. 
خب پس مشخص شد پوشش دادن این مدل تجمعات، این اعتراضات 
بحق مردم، آنطور که همیشه تصور مى شد، نه تنها خطا نیست و نه تنها 
پشت پرده امنیتى ندارد، بلکه اتفاقاً باعث دیده شدن این اعتراضات است 

و معترضان هم امیدوار مى شوند. البته این را هم بنویسیم که این اتفاق 
خوب، احیانًا دستاویز جریانات خاص براى بهره بردارى و سوءاستفاده 

هم نشد...»

وطن امروز
این یکى روزنامه اصولگــرا را معموًال با تیترهاى تنــد و تیزش به یاد 
مى آوریم. وطن امروز اما در شماره روز گذشته خود نه فقط به مرز تندروى 
حتى نزدیک هم نشد بلکه از تیترى استفاده کرد که احساسات هم در آن 

موج مى زد: « زاینده رود زنده  باد». 
وطن امروز همچنین از معدود رســانه هایى بود که به تخمین جمعیت 
حاضر در تجمع روز جمعه هم دست زد. به باور این روزنامه،  مجموعاً 20 

هزار نفر روز جمعه در بستر زاینده رود گرد هم آمده بودند.

همدلى
اگر معتقد باشیم که تیتر روزنامه ابتکار(که پیش تر ذکرش رفت) بهترین 
تیتر از مجموع تیترهاى روزنامه هاى دیروز کشور بود که توانست ابعاد 
اندازه تجمع بى ســابقه روز جمعه را به خوبى آشکار کند، بى شک تیتر 
روزنامه همدلى توانست ماهیت این تجمع را با حدقل واژه ها روشن سازد. 
اگر چه که «در کف زاینده رود» کمى از زبان معیار به دور است اما ایهام 
ظریفى در آن به چشم مى خورد که به خوبى مبین اتفاقى است که روز 

جمعه در اصفهان افتاد.

سیاست روز
یکى از روزنامه هایى که روز گذشــته عالوه بر جنبــه مطالبه گرایانه 
اعتراض مردم اصفهان به مشــکل آب، کمى هم به مباحث سیاسى 
پرداخت، روزنامه سیاســت امروز بود. این سیاســت روزنامه معروف 
اصولگراى کشور، هم در استفاده از واژه «نجیبانه» در تیتر گزارش تهیه 
شده (تجمع نجیبانه مردم در حمایت از جریان زاینده رود) و هم در اصل 
گزارش به چشم مى خورد. سیاست روز از جمله نوشت: «در شرایطى که 
از هفته گذشته رسانه هاى ضدانقالب و جریان هاى سیاسى خاص، به 
دنبال به حاشیه کشاندن موضوع تجمع امروز(جمعه) کشاورزان اصفهانى 
و تحصن چند روز گذشته آن بودند، با هوشیارى این کشاورزان هیچ گونه 
حاشیه اى در جریان برگزارى این تجمع صورت نگرفت. در جریان این 
تجمع شعارهاى مختلف حمایت از نظام جمهورى اسالمى و همچنین 
حمایت از اصل نظام و والیت فقیه از سوى کشاورزان سر داده مى شد و 
این موضوع باعث شد اجازه هرگونه سوءاستفاده بیگانه از تجمع امروز 

کشاورزان اصفهانى داده نشود.»

شرق
تیتر اول شماره دیروز روزنامه شرق درباره تجمع روز جمعه بود. « وعده 

قبول نمى کنیم » از قول کشــاورزان براى ایــن روزنامه اصالح طلب 
مهمترین بخش این تجمع محسوب مى شد که گزارشش را هم با همین 
موضوع آغاز کرد: «این گزارشى معمولى نیست؛ گزارشى است که در 
آن خبرى از نظر کارشناس و مســئول نخواهد بود و این همان چیزى 
است که کشاورزان از ما خواستند. از ما خواستند حرفشان را بشنویم، از 
ما خواستند حمایتشان کنیم، از ما خواستند گوش کنیم نه که بگوییم. 
کارشناس کشاورزى نخواستند، خودشان کشاورزند، پدرانشان و پدران 
پدرانشان کشاورز بوده اند. ســند حقابه دارند به عمر 1200 سال. نظر 
مسئوالن اهمیتى برایشان ندارد. گوششان پر از حرف مسئوالن است. 
چیزى که در گزارش هاى رسمى این روز پنهان ماند، همین بود؛ کسى 
تقاضایى از مسئولى نداشت و نام مسئولى اگر به زبان کسى آمد، مردم 

یکصدا اعتراض مى کردند.»
■■■

به جز نشریاتى که به آنها اشاره شــد، سایر روزنامه هاى کشور هم کم 
و بیش در صفحات اول خود به تجمع اعتراضــى روز جمعه پرداختند. 
روزنامــه هــاى قــدس (عکــس اول)، کاروکارگر(عکــس اول)، 
آفرینش(عکس اول)، راه مردم(تیتر و عکس اول) و صبح نو(اشاره در 
صفحه اول) از جمله این روزنامــه بودند. بعضى روزنامه ها هم مثل دو 
نشریه پر سابقه کیهان و اطالعات  ترجیح دادند از کنار ماجرا بگذرند. هر 

چه بود اما دیروز روز اصفهان در مطبوعات کشور بود.

فریاد اصفهان را «ایران» شنید

اگر زیاد قرص مى خورید منتظر 5 بیمارى باشید

اینکه بعضى از دارو ها نیاز به نسخه و تجویز پزشک دارند، به 
این معنا نیست که استفاده زیاد آن ها هیچ آسیبى به بدن وارد 
نمى کند. طبق مطالعات انجام شده، عوارض جانبى مربوط به 
مکمل ها در صورت مصرف زیاد خودش را نشــان مى دهد. 
همچنین افرادى که عادت دارند ســر هر چیز قرص بخورند و 
مقدار زیادى قرص، ویتامین و مکمل مصرف مى کنند، حتما از 

عوارض جانبى عنوان شده زیر رنج خواهند برد. 

مشکالت شکمى و گوارشى
این اولین عالمتى است که به دلیل مصرف ویتامین یا مکمل 
زیاد اتفاق مى افتد و فرد حالت تهوع، استفراغ و اسهال را تجربه 
خواهد کرد. شاید به معناى حساسیت غذایى به یک مکمل باشد 
یا این که مکمل را با شــکم خالى مصرف کرده یا حتى مقدار 
زیادى از آن را استفاده کرده است . به عنوان مثال بعضى از افراد 
بعد از خوردن مکمل پروتئین وى متوجه نفخ و ناراحتى در شکم 

مى شوند که در چنین حالتى باید در مصرف آن تجدید نظر کرده 
و مقدارش را کاهش دهند.

ضربان قلب تند یا نامنظم
طبق مطالعــات انجام شــده مکمل مربوط بــه کاهش وزن 
یکــى از مکمــل هایى اســت کــه ممکن اســت عوارض 
جانبــى اش را زودتر نشــان دهــد. بعضــى از آن ها حاوى 

مواد محرکى هســتند و عوارض جانبى ماننــد ضربان قلب 
نا منظم یا تند، ســرگیجه و افزایش فشــار خــون را به دنبال 

خواهند داشت.
آسیب جدى به کبد

مطالعات اخیر نشــان مى دهد نارســایى حاد کبد مربوط به 
مکمل عصاره چاى ســبز اســت که حاوى مواد حالل بوده 
و آلودگــى هایى را ایجاد مى کند که کبد را مســتعد آســیب 
خواهد کرد . وجود یک ترکیب خاص در چاى ســبز مى تواند 
کبد را اشــباع کند و باعث افزایش احتمال ابتــال به بیمارى

 کبد باشد.

افزایش خطر سرطان
این که بعضى از مکمل ها بدون نسخه پزشک در دسترس قرار 
مى گیرند، به این معنا نیست که شما در هر شرایطى مى توانید 
از آن ها استفاده کنید و هیچ عوارض جانبى را به دنبال نخواهد 
داشت. مکمل هاى ویتامین E یا بتاکاروتن در بعضى از شرایط 
خطر ابتال به سرطان یا مشــکالت قلبى را افزایش مى دهند. 
حتى ممکن است عاملى براى ایجاد سرطان ریه بعد از مصرف 

دوز باالى بیوتین باشند.

آسیب به دندان
ســرکه ســیب یک مکمل اســت که بعضى از افــراد از آن 
اســتفاده مى کنند و آن را به آب یا آبمیــوه اضافه مى کنند یا 
یک قاشــق از آن را روزانــه مصرف مى کننــد . متخصصان 
هشدار مى دهند که مصرف زیاد سرکه ســیب به دلیل اسید 
باال باعث ضعف ریشــه دندان مى شــود و ترکیب آن با آب 
، اســید موجود را رقیق مى کند . . اگر مى خواهید از ســرکه 
سیب اســتفاده کنید، حداقل 30 دقیقه قبل از مسواك این کار 

را انجام دهید .

پزشــکان توصیه مى کنند افرادى کــه دچار تارى دید مى شــوند 
بهتر است به چشم پزشــک مراجعه کنند زیرا این مشکل مى تواند 

نشان دهنده بیمارى شبکیه باشد.
کارشناسان هشدار دادند از آنجاییکه بیمارى هاى شبکیه سهم قابل 
توجهى در از دست دادن بینایى در جهان دارند الزم است افراد نسبت 

به تارى دید هوشیار باشند.
بیمارى هاى شبکیه اغلب تشخیص داده نمى شوند زیرا افراد هنگام 
بروز عالئم آن هیچ دردى احساس نمى کنند و چشم سالم تارى دیِد 

چشم ضعیف تر را جبران مى کند.
در میان بیمارى هاى محتلف شــبکیه، دژنراســیون وابسته به سن 
ماکوال (AMD) و ورم ماکوال مربوط به دیابت (DME) انواع اصلى آن 
هستند. عالئم شایع اختالالت شبکیه همچون دژنراسیون وابسته 
به سن ماکوال شامل تارى دید و ظاهر شدن لکه هاى سیاه در میدان 

دید مى شود.
این بیمارى ها اغلب به موقع تشخیص داده نمى شود زیرا پس از آنکه 
بخش قابل توجهى از دید چشــم از بین مى رود یا چشم بیمار بسته 

مى شود مورد توجه قرار مى گیرد. 
تشخیص زود هنگام دژنراسیون وابسته به سن ماکوال و ورم ماکوال 

مربوط به دیابت احتمال پیشگیرى از نابینایى را افزایش مى دهد.

در مورد زهر عقرب هاى سمى و خطرناك عالئمى مانند تنفس سریع، 
عرق کردن زیاد، افزاِیش ترشحات بزاق، تهوع، استفراغ و تشنج دیده 
مى شود. تشخیص عقرب گزیدگى در فرد آسیب دیده بر مبناى محل 
زندگى فرد آســیب دیده ازنظر وجود عقرب، فصل ســال، پیدا کردن 
عقرب در محل زندگى آسیب دیده، عالئم و عوارض موضعى و عمومى 

مى باشد.
بسیارى از گونه هاى عقرب کم خطر هستند و نیش آنها صرفا باعث 
بروز درد شدید، حساسیت و سوزش در محل گزش مى شود که اغلب 

بدون هیچ عارضه جدى به صورت تدریجى از بین مى رود.
تشخیص عقرب گزیدگى در فرد آســیب دیده بر مبناى محل زندگى 
فرد آســیب دیده ازنظر وجود عقرب، فصل سال، پیدا کردن عقرب در 
محل زندگى آسیب دیده، عالئم و عوارض موضعى و عمومى مى باشد.

از آنجا که احتمال دارد در لحظه گزش عقرب، خود جانور مشاهده نشود 
یا حتى در صورت مشــاهده عقرب امکان تشخیص سمى بودن زهر 
آن براى افراد عادى ممکن نیســت، در نتیجه بهتر است تمام عقرب 

گزیدگى ها جدى گرفته شده و اقدامات درمانى الزم انجام شود.
در صورت بروز عقرب گزیدگى تا رســیدن فرد به بیمارستان باید فرد 
آســیب دیده را آرام کرد؛ آرامش فرد باعث مى شود که جذب زهر کند 

شود.
همچنین عضو نیش زده را در صورت امکان باید پایین تر از سطح بدن 
قرار داد (مثًال با آویزان کردن دست یا پا) و آن را به وسیله یک تخته چوب 
یا آتل بى حرکت نگه داشت. محل نیش زده را مى توان با کیسه آب سرد 

یا یخ سرد خنک نگه  داشت.
اگر محل عقرب گزیدگى در دست یا پا باشد باید کمى باالتر از محل 
نیش، حدود سه تا پنج سانتى متر با یک  تکه پارچه پهن به آرامى بست 
به گونه اى که فشار نوار بسته شده زیاد نباشد. دقت شود که در موارد 
عقرب گزیدگى، شکافتن و مکیدن محل گزش توصیه نمى شود، زیرا 

ممکن است ضایعات موضعى را تشدید کند.

تارى دید را جدى بگیرید

دانستنى هایى درباره
 عقرب گزیدگى

چاى مانده نخورید!

حتما براى شــما هم اتفاق افتاده اســت که در حمام و هنگام 
شست وشــوى موها، توده بزرگى از موها را ببینید که در اطراف 
مجراى خروجى آب جمع شده اند. این اتفاق چه معنایى دارد؟ آیا 

باید نگران چنین اتفاقى بود؟
احتماال شما هم شنیده اید که ریزش 100 تار مو در طول شبانه روز 

طبیعى و عادى اســت. اما دکتر لیندســى بوردون، متخصص 
پوســت ومو در نیویورك مى گوید که این عدد صرفا یک عدد 
تقریبى است. درواقع محدوده ریزش موى طبیعى و عادى همه 
افراد با همدیگر یکسان نیســت و در درجه اول به تراکم موها 

(ضخامت یا نازکى آنها) بستگى دارد.

دکتر بوردون مى گوید: «بسیارى از کســانى که موهاى بلند یا 
واقعا ضخیم و پرپشــتى دارند، احساس مى کنند که موهایشان 
زیاد مى ریزد. اما بررسى هاى ما نشان مى دهد که ریزش مو در 
این افراد فقط از جنبه ظاهرى زیاد به نظر مى رسد، درحالى که 
لزوما این طور نیست. از طرف دیگر، افرادى را هم داریم که ذاتا 
موهاى زیاد و پرپشــتى ندارند و با ریزش موى زیاد و چشمگیر 

مواجه نمى شوند».
عالوه بر ضخامــت و بلندى موها، عواملى مانند تحت فشــار 
گذاشتن موها (مثل بستن موها در مدل دم اسبى) مى توانند کارى 
کنند که ریزش موها بیشتر از حد عادى به نظر برسند، حتى اگر 

واقعا چنین اتفاقى نیفتاده باشد.
به گفته دکتر بوردون، «فرض کنید که نشسته اید و موهایتان را 
دم اسبى بسته اید، درحالى که مدتى بعد تصمیم مى گیرید به حمام 
بروید. در این شرایط چون موها را دم اسبى بسته اید، میزان موهایى 
که در حمام مى ریزند حتما بیشتر از حالت عادى به نظر مى رسند؛ 
درحالى که اگر موها در طول روز آزاد بودند، موهاى ریخته شده 

روى قسمت هاى مختلف لباس یا زمین پخش مى شدند».
در کنار همه اینها، امروزه معلوم شده است که با پدیده خاصى به نام 
«ریزش موى فصلى»  هم مواجه هستیم. اوج ریزش موى زنان 
در فاصله میان ماه هاى آگوست تا سپتامبر (10 مرداد تا 10 مهر) 

اتفاق مى افتد.

نکته جالب تر این است که بیشتر زنان در این مدت به هیچ وجه 
متوجه نمى شوند که ریزش موى شدیدى را پشت سر گذاشته اند. 
البته افرادى که شرایط عادى دارند و از سالمتى مطلوبى برخوردار 
هستند، در هیچ دوره فصلى خاصى با ریزش موى شدید مواجه 

نمى شوند.
به گفته دکتر بوردون، یکى از رایج تریــن موقعیت ها که باعث 

ریزش موى موقتى اما بیش ازحد مى شود، پس از زایمان است.
در دوران بــاردارى، موهاى زنان به مدت 9 ماه در مرحله رشــد 
(آناژن) باقى مى ماند، اما بالفاصله پس از زایمان است که موها 
وارد مرحله ریزش (تلوژن) مى شــوند. به همین دلیل هم تمام 
موهایى که باید در دوره باردارى مى ریختنــد، یک باره پس از 
زایمان شروع به ریزش مى کنند. اگرچه این ریزش موى ناگهانى 
بسیار چشمگیر است، اما موها دوباره وارد چرخه طبیعى خودشان 

خواهند شد. 
اگر دائما در موقعیت هاى اســترس زا قرار بگیرید و اســترس 
شدید داشته باشــید، با ریزش موى زیادى مواجه خواهید شد. 
موقعیت هاى استرس زا (مثل جراحى هاى اساسى، ازدست دادن 
خون یا هر نوع بیمارى) مى توانند باعث همین نوع از ریزش مو 
شوند. البته این ریزش مو هم موقتى است و طبق گزارش هاى 
آکادمى درماتولوژى آمریکا (AAD)پس از 6 تا 9 ماه برطرف 

مى شود.

چاى تازه دم یکى از ســالم ترین نوشیدنى هاست که مصرف آن 
در جامعه ما طرفداران زیــادى هم دارد، اما اگر این نوشــیدنى 
به شــکل صحیح مصــرف نشــود مى تواند براى ســالمتى 

مضر باشد.
انواع چاى از جمله چاى سیاه، سبز و سفید در بازار عرضه مى شود 
که چاى ســیاه به صورت معمول بیشترین مصرف کننده را دارد. 
چاى تازه دم یکى از سالم ترین نوشیدنى هاست که مصرف آن در 

جامعه ما طرفداران زیادى هم دارد، اما اگر این نوشیدنى به شکل 
صحیح مصرف نشود مى تواند براى سالمتى مضر باشد.

اســید تانیک و اگزاالت دو ماده در چاى هستند که باعث جذب 
نشدن آهن مى شوند و مقدار آن ها در چاى کهنه و پررنگ بیشتر 
است. در همین زمینه افراد باید از مصرف چاى کهنه و نیز چاى 
پررنگ که حاوى مقدار زیادى اســید تانیک و اگزاالت اســت 
خوددارى کنند. همچنین براى جذب بهتر آهن توصیه مى شود، 

افراد از مصرف چاى بالفاصله بعد از وعده غذایى خوددارى کنند.
 طبق مطالعات انجام شده چاى داغ یکى از عوامل ایجاد سرطان 
معده و مرى است، بنابراین افراد باید اجازه دهند چاى کمى خنک 
شود و بعد آن را مصرف کنند. همچنین مصرف زیاد چاى کهنه 
باعث ایجاد ریفالکس مى شــود، بنابراین زیاده روى در مصرف 
چاى داغ و کهنه دم مى تواند اثرات مخربى بر دریچه معده و مرى 

داشته باشد.

ریزش مو
 تا چه اندازه طبیعى است؟
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با شنیدن واژه گردشــگرى به یاد تفریح و لذت مى افتیم اما پژمان 
نوروزى، نویسنده و فعال حوزه علم و گردشگرى در پنجمین نشست 
«اصفهان گرد» توضیح داد گردشــگرى چطور مى تواند جنبه هاى 

گوناگونى از جمله گردشگرى علمى داشته باشد.
دست اندرکاران اداره گردشگرى سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى 
شــهردارى اصفهان، دارالبطیخ(مقبره خواجه نظام الملک) را براى 
برگزارى پنجمین نشســت «اصفهان گرد» انتخاب کرده بودند و 
قرار بود پژمان نوروزى، نویسنده و فعال حوزه علم و گردشگرى به 
شرکت کنندگان در این برنامه بگوید چگونه در اصفهان گردشگرى 

علمى کنند.

تشریح خدمات خواجه نظام الملک
نشست پنجم با توضیحات على اکبر کجباف اصفهان شناس و استاد 
دانشــگاه درباره خدمات خواجه نظام الملک طوسى وزیر برجسته 
عصر سلجوقى آغاز شــد. او خواجه نظام الملک را اتابک، دانشمند، 
سیاست مدار و یکى از شخصیت هاى اهل قلم ایران دانست که ایجاد 
مدارس نظامیه یکى از اقدامات اوســت. ویژگى مهم این مدارس 
به عنوان الگوى تأسیس دانشــگاه هاى امروزى، ساختار آموزشى و 
ادارى آنها بوده که شامل داشتن حجره اختصاصى، مقررى ماهیانه و 

امکانات اسکان و رفاهى بوده است. 
به گفته کجباف، خواجه نظام الملک موفق به ایجاد ثبات اقتصادى در 
سایه ثبات سیاسى در کشور مى شود و امنیت راه ها رونق فعالیت هاى 
اقتصــادى را به ارمغان مــى آورد. در واقع ســلجوقیان دولت هاى 
نیمه مستقل و محلى را به دولتى متمرکز به پایتختى اصفهان تبدیل 

کردند.

گردشگرى علمى دقیقاً چیست؟
سپس نوبت به پژمان نوروزى نویسنده و فعال حوزه علم و گردشگرى 
که او را با اجرا در برنامه هاى «مردم ایران سالم» و «آسمان شب» 
مى شناسیم، رسید تا درباره گردشگرى علمى بگوید. او با بیان اینکه در 
سفر به اصفهان هر بار شگفت زده مى شود، درباره مفهوم گردشگرى 
علمى گفت: گردشگرى برخالف تصور ما از کلمه گردش، فرآیندى 
تعریف شده، برنامه ریزى شده و علمى است. هر نوع فعالیتى که به علم 
مرتبط باشد و براى انجام آن مجبور به سفر باشیم مانند مهاجرت هاى 
تحصیلى میان شهرها و کشورها گردشگرى علمى است، اما بخش 
زیادى از گردشــگرى علمى مربوط به هر نوع سفرى مى شود که 

دستمایه آن علم باشد؛ مانند سفر براى رصد پدیده هاى نجومى.
او کاوش هاى علمى، اکوتوریسم با ابعاد علمى، کاوش هاى فرهنگى، 
رویدادهاى ورزشى جســتجوگرایانه، توریسم علمى تمام و کمال، 
ســفرهاى آموزشــى و تجربه محور با ابعاد علمى، سفرهاى علمى 
فرهنگى، کاوش هاى علمى و آموزشى و فعالیت هاى داوطلبانه محیط 
زیستى را انواع گوناگون گردشگرى علمى دانست که نقطه اوج آنها، 

توریسم علمى تمام و کمال است.
نوروزى علم را فعالیتى اجتماعى دانســت که خارج از اجتماع معنا 
ندارد، بنابراین فرهنگ در آن نقش بازى مى کند و اگر اکتشــاف و 
ماجراجویى را از علم بگیریم روح آن را ســلب کرده ایم. بنابراین در 
طراحى تور علمى و شرکت در آن باید جایگاه اکتشاف و ماجراجویى 

را مشخص کنیم.
این نویســنده افزود: براى طراحى برنامه گردشگرى علمى بخش 
فرهنگ را مدام پررنگ تر مى کنم تا نقش اجتماعى علم را بیشتر به 

مخاطبانم نشان دهم. 
او با بیان اینکــه در ایران و حتى در جهان گردشــگرى علمى را به 

پایین ترین طبقه یعنى بازدید از مراکز علمى یا آثار مرتبط با علم تقلیل 
مى دهند، ادامه داد: شهر اصفهان و هر شهر دیگرى هدف خوبى براى 
گردشگرى علمى است، چون علم در بطن زندگى، اجتماع و فرهنگ 
وجود دارد و هیچ مکانى نیست که به درد گردشگرى علمى نخورد، 
البته اصفهان در این زمینه مورد توجه تر است چون این شهر در برش 
درخشانى از تاریخ ایستاده و پایتخت حکومتى قوى و در زمان خود 
پیش رو بوده است. تجربه پایتخت بودن موجب تراکم باالیى از حضور 
مشاهیر در طول تاریخ در اصفهان شده که مى تواند بهانه گردشگرى 

علمى باشد.

ایرادهاى تورهاى علمى
به گفته نوروزى، طبیعت و اکوسیســتم متنوع اســتان اصفهان و 
همچنین وجود صنایع بزرگ و مادر دیگر ظرفیت هاى اصفهان براى 
توسعه گردشگرى علمى است و این شهر مى تواند به هاب منطقه اى 

براى گردشگرى علمى تبدیل شود.
این فعال حوزه علم و گردشــگرى در ادامه با برشمردن ایرادهاى 
تورهاى علمى تصریح کرد: براى مثال در تور بازدید از ساعت هاى 
آفتابى هنوز نمى توانیم به یک گردشگر بگوییم ریاضى به چه درد 
مى خورد و ساعت آفتابى در اصفهان چه نقشى داشته است. همچنین 
این تورها دریافت یکنواخت و تصویر یکپارچه اى از شــهر اصفهان 
ارائه نمى دهد. راهکار این است که طراح تور باید آن چیزى که علم 
است یعنى فعالیتى اجتماعى، فرهنگى و مرتبط با اقلیم را در تور خود 

پیاده سازى کند.
او طراحى کالن روایت را مشکل ترین و مهم ترین کار طراح تور علمى 
دانست و اضافه کرد: این کالن روایت ها سپس باید به خرده روایت ها 

شکسته شود تا به تور ساعت آفتابى، تور آب و غیره تبدیل شوند.

نوروزى تأکید کرد گردش علمى کارى جدى است و شامل هر نوع 
گردشى مى شود که بهانه آن علم باشــد نه اینکه الزامًا موضوع آن 

علم باشد.
او در پاسخ به اینکه به جز طراحى کالن روایت و خرده روایت چطور 
مى توان گردشــگرى علمى را براى کودکان و دانش آموزان جذاب 
کرد، گفت: نمى توان براى افزایش جذابیت نسخه واحدى پیچید و 
باید تور را بر اساس محتوا، مخاطب و زمان طراحى کنیم. مهم ترین 
کار این است که در تور علمى رابطه مغز و دست را برقرار کنیم یعنى 
شرکت کنندگان به خصوص کودکان و نوجوانان را مجبور نکنیم ثابت 
بایستند و به توضیحات ما گوش دهند، بلکه باید شرایطى فراهم کنیم 
تا آنها هم فعالیت داشته باشند و نقش ها را به بازدیدکنندگان تور خود 

بسپاریم که البته الزاماتى هم دارد. 

تشریح کارکرد بناى دارالبطیخ
توضیحات محمدحسین ریاحى اصفهان شناس و استاد دانشگاه درباره 
کارکرد بناى دارالبطیخ برش دیگرى از این نشست بود. ریاحى دوران 
حکومت ملکشاه سلجوقى و صدارت خواجه نظام الملک طوسى را 
یکى از دوران هاى طالیى و باشکوه ایران و اصفهان از نظر آبادانى و 

شکوفایى اقتصادى دانست.

او دارالبطیخ مدفن ملکشاه سلجوقى، خواجه نظام الملک و تعدادى 
دیگر از شخصیت هاى سلجوقى را یادآور خاطرات متعددى از تاریخ 
اصفهان و یکى از مهم ترین فضاهاى تاریخى این شــهر دانســت 
که دچار دگرگونى هاى زیاد و امــروزه محدود به یک ایوان و حیاط 

کوچک شده است.
این اصفهان شناس تأکید کرد در زمان پادشاهى ملکشاه سلجوقى 
و صدارت خواجه نظام الملک طوسى بزرگ ترین قلمرو ایران پس 
از اسالم شکل گرفت و بناهاى فراوانى در اصفهان به همت خواجه 
نظام الملک ایجاد شد و زمانى که خواجه کشته شد سلطنت ملکشاه 
نیز رو به زوال رفت. دارالبطیخ بخشــى از محله کران قدیم، بازارى 
براى فروش میوه به خصوص خربزه و هندوانه بوده اســت. زمانى 
در این محله مدرسه ملکشاه و باغى مصفا وجود داشته و زمانى که 
خواجه نظام الملک در سال 485 هجرى قمرى در غرب ایران کشته 
شد در این محل به خاك سپرده شــده که البته بخش زیادى از این 

بناها از بین رفته است.
در پایان این نشســت که با حضور مصطفى نباتى نژاد رئیس مرکز 
پژوهش هاى شوراى اسالمى شــهر اصفهان و مجتبى شاه مرادى 
معاون فرهنگى شهردار و رئیس سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى 

شهردارى برگزار شد از پژمان نوروزى تقدیر به عمل آمد.

در پنجمین نشست «اصفهان گرد» عنوان شد؛

اصفهان مى تواند 
هاب گردشگرى علمى شود

رئیس اتاق بازرگانى دیوانیه عراق و هیئت همراه با حضوردر اتاق بازرگانى اصفهان با 
فرشته امینى، عضو هیئت رئیسه و شوراى بین الملل پارلمان بخش خصوصى اصفهان 

دیدار و گفت و گو کردند.
به گزارش روابط عمومى اتاق بازرگانى اصفهان، درابتداى این دیدار رییس اتاق بازرگانى 
دیوانیه مرکز استان قادسیه عراق ضمن اشاره به سابقه دیرینه روابط تجارى ایران و عراق 
به ویژه اصفهان و انعقاد تفاهم نامه تجارى بین اتاق بازرگانى دیوانیه با اتاق بازرگانى 

اصفهان در سنوات گذشــته گفت: بر اســاس این تفاهم نامه  بازدیدهاى متقابلى بین 
روساى اتاق هاى بازرگانى مذکور انجام گرفته است. 

 محمود عبدالحسن جبار اللیثى  خواستار توسعه تعامالت تجارى عراق و تجار اصفهانى 
شــد و افزود: در حال حاضر فرصت هاى تجارى ویژه اى در کشور عراق وجود داشته 
و کشورهاى زیادى چون چین، ترکیه و کشورهاى حاشیه خلیج فارس براى دردست 

گرفتن سهمى از بازار این کشور با یکدیگر به رقابت مى پردازند.
جبار اللیثى از اعالم آمادگى اتاق دیوانیه براى پاسخ به سئواالت تجار وفعاالن اقتصادى 
اصفهانى و کمک به تســهیل مراودات طرفین و برگزارى نمایشگاه کاالهاى ایرانى 
دردیوانیه خبرداد. همچنین خواستار ایجاد ساز و کار حضور هر چه بهتر تجار عراقى در 

نمایشگاه هاى ایران شد. 
در ادامه فرشته امینى، نایب رئیس کمیسیون تجارت، خدمات و ارتباطات اتاق بازرگانى 
اصفهان، هم مرز بودن ایران و عراق را امتیاز ویژه اى براى صادرات دانست که به دلیل 

مرز طوالنى در برخى موارد مشکل ساز نیز شده است.  
امینى تصریح کرد: پیشــنهادات زیادى براى نحوه تعامالت امن تر و با کیفیت باالتر 
وجود دارد که مى توان بین اتاق بازرگانى اصفهان و دیوانیه با تعریف دستور العمل هاى 

مشترك براى اعضاء اتاق هاى طرفین در این زمینه وارد عمل شد. 

لزوم توسعه تعامالت تجارى عراق و تجار اصفهانى 
مدیرکل امور عشــایر اصفهان گفت: عشایر ایل عرب 

جرقویه در قشالقات استان مستقر شدند.
مختار اسفندیارى گفت: عشایر ایل عرب جرقویه براى 
کوچ قشالقى خود وارد مناطق نصرآباد، پیکان، مالواجرد، 
حارث آباد، رامشــه، آب شــتر تا مرز شهرستان آباده در 

استان فارس و پس از آن اصفهان شدند.
وى با بیان اینکه عشــایر ایل عرب جرقویه با جمعیت 

هزار خانوارى حدود 8 درصد جمعیت عشــایرى استان 
را تشــکیل مى دهد گفت: این عشــایر قشالق شان 
در مناطق مرکزى و شــرقى اســتان اصفهان است و 
ییالق خود را در شــهرضا، دهاقان و سمیرم اصفهان و 
مناطقى از اســتان هاى چهارمحال و بختیارى و فارس

 مى گذرانند.
وى با اشاره به اینکه عشــایر جرقویه دى ماه هر سال 

اســتان اصفهان را ترك کرده و به مناطق ییالقى خود 
کوچ مى کنند، افزود: اســتان اصفهان به لحاظ وسعت 
و تنوع اقلیم و شــرایط جغرافیایى داراى زیستگاه هاى 
ییالقى و قشالقى است که مناطق مرکزى و شرق استان 
قشالق (گرمسیر) عشــایر ایل عرب جرقویه و مناطق 
غربى و جنوبى اســتان نیز ییالق (سردســیر) عشایر 

بختیارى و قشقایى مى باشد.

قشالق عشایر ایل عرب جرقویه

طى 6 ماه امسال تعداد 109 هزار و 548 کنتور دیماندى 
و غیــر دیماندى در تمــام مصارف خانگــى، عمومى 

،کشاورزى ، صنعتى و سایر مصارف تست شده است.
مدیر دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه گیرى شــرکت 

توزیع بــرق اصفهان گفــت: میزان انرژى برگشــتى 
کنتورهــاى دیماند و غیر دیماند در 6 ماهه اول ســال 
جارى 2 میلیون و 872 هزار و 887 کیلو وات ســاعت 
بوده اســت که این میزان بــراى کنتورهاى دیماندى 

8میلیون و 329 هزار و 299 ســاعت انرژى احصا شده 
است.

حمید رضا جاورى عنوان کرد :طرح تعویض کنتتورهاى 
معیوب در دو فاز شناسایى کنتورهاى معیوب و تعویض 
آنها برنامه ریزى شــد که در 6 ماهه اول سال 6 هزار و 

742 کنتور دیماندى و غیر دیماندى تعویض شد
وى تصریح کرد :این اقدامات در راستاى اجراى طرح 
کاهش تلفات و به منظور اصالح لــوازم اندازه گیرى 

مشترکین و رضایتمندى مردم صورت گرفته است
وى گفت :در برنامه هاى این شرکت پایش شبکه هاى 
فشار ضعیف و جمع آورى انشعابات غیر مجاز ،تست و 
بازرســى کنتورهاى معیوب ،نصب کنتوربراى مصرف 
کنندگان فاقد کنتــور از جمله چراغ هــاى راهنمایى 
و رانندگــى ،افزایش تعداد و قرائــت دقیق کنتورهاى 
روشنایى معابر از جمله اقدامات ما در حوزه لوازم اندازه 

گیرى بوده است.

دقت ترازوى شرکت توزیع برق اصفهان، بیش از گذشته

با حضور محمدعلى عزیزى شهردار و امیر محمدى مدیر 
دفتر سرمایه گذارى و مشارکت هاى مردمى شهردارى 
فالورجان، از زحمات ســید جعفر احمــدى مدیر اداره 
کتابخانه هاى شهرستان فالورجان و همکارانشان در 
کتابخانه عمومى آیت ا... شریعت شهر فالورجان مراتب 

تقدیر و تشکر بعمل آمد.
شــهردار فالورجان با تاکید بر لزوم گسترش فرهنگ 

مطالعــه، کتــاب و کتابخوانــى را به عنــوان یکى از 
شاخصه هاى توســعه یافتگى جامعه دانست و گفت: 
اهمیت کتاب و کتاب خوانى و تجلى دانایى محورى در 
تمامى ارکان زندگى جوامع مختلف بشرى، از مهمترین 
اصول پیشــرفت فردى و اجتماعى ، توســعه فرهنگ 
کتابخوانى در بین خانواده ها است که باید با اتخاذ تدابیر 
الزم در صدد گسترش فرهنگ مطالعه، کتابخوانى در 

میان اقشار مختلف جامعه باشیم.
محمدعلى عزیزى خاطر نشــان ساخت : هفته کتاب و 
کتاب خوانى فرصت مغتنمى است تا از تالشگران این 
عرصه تشــکر و قدردانى نموده و حضور تیم مدیریت 
شهرى حامل این پیام اســت که افق و چشم انداز این 
مجموعه براى ارتقاء و پیشرفت شهر، افزایش آموزه هاى 

درونى و فرهنگ سازى مناسب در همه زمینه ها است.

کتابخوانى شاخصه توسعه یافتگى است

با همت و تالش کارکنان مخابــرات منطقه اصفهان، 
با بروزرســانى تجهیزات ارتباطى در روستاى کدونوئیه 

نایین، سرعت اینترنت در این روستا افزایش یافت.
به گزارش روابط عمومى مخابــرات منطقه اصفهان، 
در راستاى توسعه زیر ساختهاى ارتباطى در شهرستان 
ناییــــن و بهبود خدمات مخابرات در نقاط روستایى، 
UPLINK تجهیــزات ADSL  مرکز تلفـــــن 
روستاى کدونوئیه از ۶Mbps  به 30Mbps ارتقاء 

یافت.  با اجراى این پروژه ســرعت اینترنت مشترکین 
ADSL مخابرات در این روســتا به 5 برابر افزایش 
یافت.  روســتاى کدونوئیه به فاصله 21 کیلومترى از 
مرکز شهرســتان واقع گردیده و از آثار تاریخى روستا 
مى توان به «قلعه کدونوئیه» واقع در مرکزیت باغ ها و 
کشتزارها و همچنین «خانه اربابى»، قنات بسیار قدیمى، 
لیند و حصار قدیمى و گورستان گوورها که از بین رفته  

است اشاره کرد.

افزایش سرعت اینترنت مخابرات در روستاى کدونوئیه نایین

مدیر درمــان تامین اجتماعى اســتان اصفهان، گفت: 
تاکنون بیش از 74 درصد پزشــکان ارائــه خدمت به 
بیماران را به صورت الکترونیکى انجام مى دهند، براى 
گرفتن نوبت افراد باالى 65 سال با ارائه کارت سالمندى 

در درمانگاه ها مى توانند خدمات الزم را دریافت کنند.
على اعتصام پور در خصوص الکترونیکى شدن خدمات 
درمانى ســازمان تأمین اجتماعى، اظهــار کرد: درمان 
مســتقیم در مراکز ملى مانند بیمارستان شریعتى اجرا 
مى شود و از دو سال گذشــته در اصفهان الکترونیکى 
شدن خدمات درمانى به صورت پایلوت اجرا شده است 
تا به دلیل نوشتن نسخه دارویى اشــتباه در خواندن را 

نداشته باشیم.
وى اضافه کرد: دولت الکترونیکى از چند سال گذشته 
وارد وزارت بهداشت شده بود و سازمان تأمین اجتماعى 
با جسارت وارد این حوزه شــد و زیرساخت ها هم براى 
تهیه این برنامه فراهم بوده و با بحث هاى نرم افزارى و 
سخت افزارى هم در این بخش مواجه شدیم، اما تاکنون 
بیش از 74 درصد پزشکان ارائه خدمت به بیماران را به 

صورت الکترونیکى انجام مى دهند.
مدیر درمان تأمین اجتماعى اســتان اصفهان تصریح 
کرد: در بخش خصوصى مشــکل زیادى وجود ندارد و 
پزشــکان نرم افزار را بر روى کامپیوترها نصب کردند و 
بیشتر مشکالت مربوط به بخش دولتى است، نوسانات 
اینترنتى در بخش خصوص نیســت و صدور سر نسخه 

مطب با ارائه کد ملى بیمار در این بخش انجام مى شود و 
به صورت کاغذى و هم الکترونیکى قابل حصول است.

اعتصام پور افزود: در حال حاضر تنها در بخش دانشگاه 
و بحث وزارتخانه مشکالتى وجود دارد و از سوى استان 
براى تکمیل زیرساخت ها و پرداخت مطالبات هزینه هایى 
در آینــده براى پزشــکان و مراکز دولتى دانشــگاهى 

پیش بینى شده است.
وى تاکید کرد: کرونا منحوس بود اما مزیت هایى هم به 
دنبال داشته است، ضرورت پزشــک از راه دور و نسخه 
الکترونیکى و گسترش سیستم هاى استارتاپى از اثرات 
مفید کرونا بر سیستم درمانى بود اگرچه چالش هایى هم 
دارد، خوشبختانه همه بیمارستان ها، پزشکان خصوص، 
داروخانه ها و آزمایشــگاه ها براى اجراى این برنامه ها 

همکارى الزم را داشته اند.
مدیر درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان گفت: براى 
هر فردى که با پزشــک و داروخانه ارتباط پیدا مى کند، 
پیامکى مى آیــد و براى هر ویزیت یک کد شناســه به 
پزشک ارسال مى شود، احتمال دارد سوءاستفاده هایى هم 
اتفاق بیفتد و فردى بدون مراجعه به درمانگاه و یا مطب 
پزشک براى او پیام ارسال شود، باید این موارد به مراکز 

درمانى اطالع رسانى شود.
اعتصام پور خاطرنشــان کرد: براى بسیارى از داروهاى 
شــیمى درمانى و خاص پرونده خصوصى وجود دارد و 
با دقت هایى که صورت مى گیرد این سوءاســتفاده ها 
بسیار کمتر مى شود، از شش ماه گذشته همه سیستم ها 
به نظارت و کنترل موارد به طور دقیق پرداخته اند و ثبت 
و رصدها به طور مرتب صورت مى گیرد، البته بروز اشتباه 
احتمالى هم وجود دارد و اگر پیامکى به طور اشتباه براى 
فردى ارسال شد باید به سازمان تأمین اجتماعى و مراکز 

درمانى براى رصد و پیگیرى اطالع دهد.
وى در مورد خدمــات بیمه تکمیلــى تصریح کرد: کد 
شناسه اى که به صورت پیامکى است براى بیمه تکمیلى 
هم مورد اســتفاده قرار مى گیرد و سیســتم هاى بیمه 
تکمیلى بایــد در این زمینه فعال تر عمــل کنند و هیچ 
بهانه اى براى عدم همکارى بیمه هاى تکمیلى با سازمان 
تأمین اجتماعى وجود ندارد و این سازمان حافظ منافع 

مردم است.

74 درصد پزشکان خدمات الکترونیکى به بیماران مى دهند


